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Deze keer in het nieuws.. 
 

- Uitslagen en Agenda 
- Nieuwe Web redactie 
- Mini’s goes to Goes 
- Dames 1 pakt volle winst tegen … Ohh  Die 
- Voltena te sterk voor dames 1 
- Kampioensverslag heren 1 
- Slijtageslag tussen heren twee en symmachia HS4 
- Dames recreatie verpletteren kattendijke 
- Menkveld te sterk voor dames recreatie 
 

 

Uitslagen en Agenda 
 Week 40   

 05-10-2018   

 Sliedrecht Sport HS7 BOK HS1  4-0 

    

 06-10-2018   

 VVS’92 JC! BOK JC1 0-4 

 Sic Pugno MB1 BOK MB1 4-0 

 ODI DS1 BOK DS1 4-0 

 Savok HS1 BOK DS2 3-2 

 Sic Pugno DS4 BOK DS3 3-2 

 Kraftwell Symmachia  Bok HS2 2-3 

    

 13-10-2018   

14:30 Bok JC1 VVS’92 1 Kapelle 

14:30 Bok DS3 Scheldesport DS1 Kapelle 

14:30 BOK DS2 VAT DS1 Kapelle 

16:45 BOK HS1 Vollido HS3 Kapelle 

16:45 BOK MB1 Sic Pugno MB1 Kapelle 

19:00 BOK DS1 Voleco DS1 Kapelle 

    

    

                                     
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
Nieuwe Web redactie 
 
Hallo allemaal! We hebben goed nieuws (denken wij). Vanaf 
deze week is er een nieuwe web redactie. Nu hoor ik 
iedereen denken, ja, uhh.. dus!? Nou dat betekend dat er 
wat dingen zullen gaan veranderen in de komende weken. 
We zullen wat dingen gaan testen om te kijken wat er werkt 
en over een tijdje zal ook het uiterlijk van het bokjournaal 
gaan veranderen. En nu vragen jullie je vast ook af, ja maar 
wie zit er dan nu achter die web redactie? Daarom zullen wij 
ons even kort voorstellen.  
 
Hoi, ik ben Angela Saman en ik ga samen met Myrna de web 
redactie van bok overnemen van Wim die geweldig heeft 
gedaan. Jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen, ik ben die 
lange uit Dames 2 ook wel bekend bij vele als Maxi. Ik heb er 
super veel zin in om het Bok journaal onder handen te 
nemen. Wees gerust er zullen geen hele drastische 
veranderingen gaan plaats vinden, maar we zullen het wel 
wat gaan re-stylen. Ook zal de manier van het verspreidden 
van het bokjournaal langzaam gaan veranderen maar we 
houden jullie daarvan op de hoogte!  
 
Zo nu Angela zich hierboven heeft voorgesteld, zal ik dit nu 
doen. Ik ben Myrna van de Guchte en ik speel ook in Dames 
2. De Web redactie is voor mij iets heel nieuws. Ik vind het 
erg leuk en spannend om deze samen met Angela over te 
nemen. Wij gaan ons best doen om de Web redactie zo goed 
mogelijk voort te zetten. Wij vinden het belangrijk dat de 
website van Bok meer wordt bezocht, daarom zullen wij ook 
langzamer hand die kant op gaan werken en alles op de site 
zetten. Jullie zijn van harte welkom met nieuwe ideeën en 
wij hebben er in ieder geval veel zin in! 
 
Wij gaan ons best doen om het bokjournaal voor iedereen 
zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken maar daar hebben 
wij natuurlijk wel iedereen zijn hulp voor nodig. Daarom 
vragen wij jullie om iedere week een leuk wedstrijd verslag 
naar ons te sturen VÒÒR dinsdagavond. Op deze manier 
hebben wij de tijd om het iedere week voor jullie een nieuw 
Bokjournaal te maken. Ook willen wij jullie vragen om 
leuke/gekke/grappige foto’s te maken tijdens 
trainingen/wedstrijden en eventuele teamuitjes en die naar 
ons te sturen. Dan doen wij ons best om iedere donderdag 
(uiterlijk vrijdag) een nieuw Bokjournaal online te zetten. De 
eerste weken zal het misschien nog wat rommelig zijn want 
het is voor jullie misschien wennen maar ook voor ons.  
 
Sportieve groeten Angela en Myrna 
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Dames competitie 
BOK DS 1 – VC Volt DS 1         0-4 
 
Zaterdag 29 september 2018 
Alweer de tweede wedstrijd van dit seizoen en wel tegen 
een team dat afgelopen jaar is gedegradeerd uit de tweede 
divisie. We gingen er eigenlijk zonder verwachtingen in.  
Ons team bestond uit  verschillende groepen. Een spelend 
team dat bestond uit een aantal fitte, een aantal minder 
fitte en een aantal half geblesseerden en dan hadden we 
natuurlijk nog de niet spelende zwangere en geblesseerden. 
Wat resulteerde in een team wat op papier op heel wat leek. 
We stonden namelijk met  12 man op het formulier inclusief 
Coach, twee assistent coachen en een verzorgende ☺. 
Hiermee moeten we toch wel indruk gemaakt hebben! 
Daarnaast zijn er nieuwe speelsters en oudere rotten op een 
nieuwe positie. De eerste set bleek dus ook duidelijk dat we 
aan elkaar moesten wennen, want: “wie pakt de 
prikballen?” En “was die bal voor jou of voor mij” was vaak 
af te lezen van elkaars gezichten. We kregen de service om 
de oren en kregen hier geen grip op. Op een gegeven 
moment stonden we 5-20 achter. Wat gebeurt hier?!?!?! 
Maarrrrr, naarmate we richting het einde van deze set 
kwamen, kregen we vat op de service en kwamen we in een 
positieve flow terecht waardoor de set eindigde in 14-25. 
Gelukkig! Meer dan 10 punten binnen gehaald! 
 
De tweede en derde set stonden we een stuk stabieler te 
spelen. De aanval kwam er doorheen en we begonnen te 
scoren. We gingen steeds gelijk op aan de tegenstander. En 
ondanks hun perfecte libero is het ons toch gelukt om het de 
tegenstander moeilijk te maken. De tweede set eindigden in 
een 25-27!!! En de derde set in 23-25. De twee assistent 
coaches kwamen erachter dat  wanneer we boven de 20 
punten terecht kwamen de druk hoger leek te worden, 
waardoor we slordige foutjes gingen maken. Daardoor is het 
helaas niet gelukt om de tweede of derde set binnen te 
harken. 
 
Nu we de smaak te pakken hadden vonden we dat we zeer 
zeker een set verdiende. We gingen als een speer. Het leek 
wel het tegenovergestelde van set  één. We stonden zelfs 
met 20-13 voor. De twee assistent coaches zeiden nog voor 
de grap tegen elkaar: “oh jeej, we zijn over de 20…” ☺. Maar 
ze gingen er vanuit dat het nu toch eigenlijk niet meer fout 
kon gaan. VC Volt ging alleen ineens heel fel verdedigen en 
ramde een aantal ballen keihard op de grond. Ze kwamen 
steeds dichter bij en ook zij haalden de 20 punten weer 
binnen. Helaas werd de druk hierdoor toch weer wat te 
hoog en hebben we ook deze set moeten verliezen met 23-
25.  
 
 

Toch is iedereen met een goed gevoel naar huis gegaan. 
Iedereen had lekker gespeeld en zo’n tegenstand geven 
tegen een degradatieteam is toch wel iets om trots op te 
zijn. Dit is gevierd met wat frietjes bij de Plaza de Pauw en 
een dansje en drankje op het grote foute feest ;).   
Op naar de volgende game!!  

 
ODI DS 1 - BOK DS 1         4-0 
 
Zaterdag 6 oktober 2018 
Op een zonnige zaterdagmiddag reden we naar het verre 
Middelbeers om tegen ODI te spelen. Bij het inslaan zagen 
we al dat het een team was waarvan veel dreiging uitging. 
Met een krappe bezetting van zeven speelsters begonnen 
we aan de wedstrijd. We wilden veel servicedruk zetten, 
maar hetzelfde gebeurde bij ODI. Er was in het begin veel 
werklust. Naarmate de tegenstander steeds sterker begon te 
spelen, gingen wij steeds meer (onnodige) fouten maken. 
Het was een goede tegenstander en wij hadden geen 
antwoord op het gevarieerde en agressieve spel. De eerste, 
tweede en vierde set gingen ruim verloren. In de derde set 
liepen we uit tot 18 punten (25-18), wat helaas niet genoeg 
was om een punt mee naar Kapelle te nemen. Al met al een 
wedstrijd om van te leren als team. Volgende week 
beginnen we met een schone lei aan een nieuwe wedstrijd! 
 

De Burgst Breda DS 4 – BOK DS 2     4-0 
 
Zaterdag 22 september 2018 
Vandaag was de eerste wedstrijd van het seizoen 2018 – 
2019. We begonnen met een krappe selectie van 7 dames, 
waarvan er 5 (licht)geblesseerd waren. In de eerste set 
begonnen we redelijk goed, maar gedurende de set verloren 
we toch teveel punten en uiteindelijk eindigde de eerste set 
in 25-14 voor de Burgst. Na de eerste set bleek al dat het een 
lange wedstrijd zou worden voor ons, want een aantal 
mensen hadden al behoorlijk last van hun blessures. De 
tweede set konden we nog wel beginnen met alle 7 personen 
(Denise was libero), maar halverwege de set kon onze libero 
toch niet meer verder en moesten we met z’n zessen verder. 
Deze set verloren we ook met 25-16. De derde set moesten 
we dus beginnen met zes personen en we hadden geen 
wissels meer dus iedereen moest door. Over de derde set 
zullen we maar niks meer zeggen, want deze set eindigde in 
25-11 en zo was het dus 3-0 voor de Burgst. De vierde set 
gingen we in met het idee: laat deze wedstrijd zo snel 
mogelijk voorbij zijn. Met nog maar twee a drie spelers die 
zich echt goed voelden kwamen we de vierde set toch nog 
best ver. Uiteindelijk eindigde deze set wel in winst voor de 
Burgst, namelijk 4-0. Omdat onze wedstrijd vrij snel was 
gegaan konden we heren 1 nog aanmoedigen, zij wonnen 
gelukkig wel. Voor de rest willen wij deze wedstrijd snel 
vergeten en hopen wij dat de volgende wedstrijd een stuk 
beter zal gaan.  
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BOK DS 2 – ROWI DS 1      3-2 
Zaterdag 29 september 2018 
Deze zaterdag was de eerste thuisdag van BOK. Een aantal 
dames waren al in de ochtend aanwezig om te fluiten en 
tellen bij de jeugdwedstrijden. Vervolgens kwamen er steeds 
meer dames en konden we heren 1 aanmoedigen. Terwijl we 
aan het omkleden waren kwam het bericht al dat onze 
tegenstander later zou zijn, er waren namelijk 
wegwerkzaamheden en er was ook nog een ongeluk 
gebeurd. We hadden hier al een beetje op gerekend, want er 
waren meerdere tegenstanders die te laat waren. Uiteindelijk 
moesten we ongeveer een half uur later aan onze wedstrijd 
beginnen.  
 
Met een bredere selectie dan de week ervoor begonnen we 
dus een half uur later aan de wedstrijd. We kregen deze 
wedstrijd versterking van Veerle en Marit van dames 3, 
bedankt nog hiervoor meiden! De eerste set moest de diesel 
van BOK nog even op gang komen. Ondanks dat we al heel 
lang in de sporthal waren, bleken we toch nog niet helemaal 
wakker te zijn. Over de eerste set zullen we dan ook maar 
niet zoveel zeggen, want deze set eindigde in 14-25 voor 
ROWI. De tweede set begonnen we al met een andere 
instelling. We hadden er vertrouwen in dat we konden 
winnen en we begonnen steeds beter te spelen. Er werd 
geroepen, de koppies bleven dit keer wel omhoog en we 
maakten steeds meer punten. De tweede set eindigde dan 
ook in 25-22 voor ons. Met veel vertrouwen door het winnen 
van de tweede set begonnen we aan de derde set. We zetten 
de goede dingen van de tweede set voort en dit resulteerde 
erin dat ook de derde set voor ons was, 25-18. Na de derde 
set is de wedstrijd natuurlijk nog niet gespeeld, we stonden 
dan wel 2-1 voor, maar we wilden winnen dus dan moest ook 
de vierde set gewonnen worden. Op de een of andere 
manier waren we het goede gevoel uit set 2 en 3 ineens een 
beetje kwijt, want we bleven eigenlijk achter de feiten 
aanlopen in set 4. We kwamen wel terug van een 0-5 
achterstand, maar uiteindelijk verloren we de set toch met 
19-25. Dan maar alles voor de vijfde set. Aan het begin van 
de vijfde set stonden we steeds voor en ook tijdens de 
wisseling van kant stonden we voor. Toch kwam ROWI steeds 
dichterbij, maar uiteindelijk konden ze ons niet inhalen. BOK 
Dames 2 heeft dus de wedstrijd gewonnen met 3-2. Dit geeft 
positieve energie voor de wedstrijd van volgende week tegen 
Sic Pugno DS 3!  
 

Sic Pugno DS 3 – BOK DS 2      3-2 
Zaterdag 6 oktober 2018 
Omdat we binnen D2 nog steeds met diverse blessures 
kampen, zijn we zaterdag met versterking in de vorm van 
Michelle en Rosanne uit D3 afgereisd naar Bergen op Zoom. 
Het tweede team van Sic Pugno waar we voorgaande jaren 
altijd tegen speelden is afgelopen seizoen gepromoveerd en 

heeft plaats gemaakt voor dames 3. We wisten daardoor op 
voorhand niet precies wat we van de tegenstander konden 
verwachten.  
 
We begonnen de wedstrijd erg rommelig doordat er 
onderling veel onduidelijkheid was over nieuw gemaakte 
afspraken en veranderde taken in de verdediging. Door 
communicatiefouten en frustraties vielen er regelmatig 
makkelijke ballen zomaar op de grond, wat vervolgens weer 
voor extra frustraties zorgde. We bleven daardoor constant 
steeds iets achter de feiten aanlopen, waardoor we zowel de 
eerste als de tweede set met 25-22 verloren.  
In de beruchte derde set keerde de rust in het veld gelukkig 
weer wat terug en begonnen we weer een stuk 
zelfverzekerder te spelen. Onze dieseltjes kwamen gelukkig 
eindelijk op gang. We wonnen deze set met 25-23 en 
hebben vervolgens de 4e set overtuigend met 25-11 
gewonnen!  
 
Wederom een 5e set dus, hoe kan het ook anders bij Bok 
D2. Na ook hier overtuigend van start te zijn gegaan, konden 
we onze overtuiging niet lang genoeg vast houden.  
 
Na een sterke service beurt van Sic Pugno en een aantal 
dubieuze beslissingen van de scheidsrechter verloren we de 
set helaas met 15-13. We eindigden de wedstrijd daardoor 
met een dubbel gevoel. Enerzijds blij dat we de onrust uit 
het eerste deel van de wedstrijd stop hebben kunnen zetten 
en toch nog 2 punten gepakt hebben, anderzijds had er bij 
een goede start misschien nog wel meer in kunnen zitten.... 
De thuiswedstrijd zal het uitwijzen!  
 
Na het bedanken van het vaste supportersteam hebben we 
net zoals ieder jaar onszelf getrakteerd op een heerlijke 
maaltijd bij de Mac Donalds. Waterpolo en gratis Mc 
Flurry’s, het was weer een memorabele avond. 
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Heren competitie 

Sliedrecht Sport HS 7 – Bok HS 1    4-0 
vrijdag 5 oktober 
Het is de eerste thuis wedstrijd na de ongeslagen reeks van 
vorig seizoen, en na de 0-4 winst op Breda hadden we er zin 
in om ook in de 1e klasse die reeks door te zetten. Door 
wegwerkzaamheden heeft Medhat de eerste 2 sets gemist 
en dat zorgde voor behoorlijk wat onduidelijkheid en 
resulteerde in een chaotisch begin van de wedstrijd. We 
begonnen erg sterk en hadden de mannen van Dordrecht 
flink onder druk, maar toen Dordrecht zelf ook druk 
begonnen te zetten zakte het bij ons ineens gigantisch in. Na 
20-14 voor te staan hebben we de set weg gegeven met 25-
27. Zuur begin. Die set had een duidelijke impact op het 
energie niveau en de tweede set verloren we stevig met 16-
25. Het positieve was dat op het einde van de set Medhat 
eindelijk aanwezig was en wij op het einde in een degelijke 
flow zaten om de derde set weer te knallen. Dat we zin 
hadden om te werken voor de overwinning bleek uit de 
derde en vierde set waar we met sterk spel respectievelijk 
25-20 en 25-19 wonnen. Nu kwam het erop aan; de 5e set. 
Tijdens deze ontzettend spannende set is er volgens mij niet 
meer dan 3 punten achter elkaar gescoord door 1 team, 
beide teams gingen hard voor de winst. Helaas verloren we 
13-15 wat zonde is uiteraard, maar wel sterk terug gekomen 
van de 0-2 achterstand. Overige opmerkelijke dingen van de 
wedstrijd: - De tegenstander begon met 6-7 man in te 
spelen, en op het einde van de 1e set stond er een team van 
10-11 man tegenover ons. - Het slechte humeur/ de 
onsportiviteit van de man met een sterke helm. - Geen 
enkele foute (sprong) service van Onno (ik schrijf dit verslag 
dus uiteraard komt het erin(: ) - Sterk rally-vermogen van de 
Bokkers Over de wedstrijd van afgelopen week gaan we het 
niet hebben, maar we zijn klaar om de aankomende thuis 
wedstrijd weer te knallen! 

BOK H2 – ROWI HS 2    0-4 
Donderdag 27 september 
Na de eclatante overwinning op Condor was het de beurt 
aan Rowi om H2 aan punten te helpen. Op hun verzoek 
werd de wedstrijd verplaatst. Wij kozen vervolgens een 
trainingsavond, zodat we gelijk gebruik konden maken van 
enkele recreanten om onze uitgedunde selectie te komen 
versterken. Zo werd er enkele weken voorafgaand om de 
training afgesproken dat Paul en Jan Willem hun debuut 
gingen maken (in het midden ter vervanging van de afwezige 
Jelle, studie)! Tevens werd trainer Jos aan de selectie 
toegevoegd...hij vind het spelletje nog steeds veel te leuk!! 
 
Dat Rowi van een ander kaliber was dan Condor bleek al bij 
het inslaan. De opstelling in de eerste set ondervond dat aan 
den lijve..Met Arjan&Jos in de spelverdeling, Jan Willem en 

Wim sr in het midden en Kar&Rinus aan de buitenkant deed 
H2 wat van hen gevraagd werd. Ondanks het vele weerwerk 
liep Rowi al snel uit. Het was duidelijk nog even wennen hoe 
en welke lijnen uit te zetten! Rowi benutte hun kans en was 
eerder bij de 25.... 
 
Met Junior en Jack in de diagonaal en Paul in het midden gaf 
set 2 hetzelfde beeld. BOK moest in de achtervolging, zonder 
succes. Ook in de volgende sets was H2 niet opgewassen 
tegen een potentiële kampioenskandidaat, al werd de kloof 
wel telkens iets kleiner. Eindstand 0-4, we zullen het een 
ander week moeten doen, misschien zaterdag tegen 
Micro/Kraftwell oid... 
 
Rest ons de invallers nogmaals te bedanken voor hun inzet, 
misschien smaakte het naar meer ??!! 

Kraftwell Symmachia – Bok HS 2    2-3 
zaterdag 6 oktober 
Deze zaterdag stond de uitwedstrijd tegen onze vrienden uit 
Roosendaal op het programma. De laatste jaren staat deze 
wedstrijd garant voor een spannende wedstrijd. Omdat mijn 
ploeggenoten vorige week al wel erg vroeg in de zaal 
stonden en ik de shirts bij me had, hadden we niets aan het 
toeval overgelaten en waren de shirt al donderdag 
overgedragen aan Captain Jack.  
 
Na ongeveer een veertig tal uiterst informatieve appjes op 
de zaterdagmorgen druppelden de manschappen van heren 
twee keurig op tijd de kantine in Roosendaal binnen. Zonder 
de jonge honden Matthijs, Jelle en Bart begonnen we na 
snelle kopjes koffie en een trage thee van Arjan met zeven 
mannen aan de warming-up.  
 
Keurig op tijd begonnen we aan set 1. Arjan begon als 
spelverdeler, Jack in de diagonaal, Rinus en Karl aan de 
buitenzijde en de beide Wimmen op het midden. Rinie 
zorgde voor een sterke bezetting van de bank. De thuisploeg 
begon fel aan de wedstrijd en nam vrij snel een kleine 
voorsprong. Bij 10-5 een eerste time-out moest voor de 
ommekeer gaan zorgen. Enkele knappe punten van Rinus, 
die ongeveer in zijn 53ste jeugd zit lijkt het wel bracht ons 
wat dichter bij de tegenstander, maar het gat konden we 
toch niet meer volledig dichten en uiteindelijk verloren we 
de eerste set met 25-20.  
 
Na een kleine peptalk van Jack begonnen we aan set twee. 
We wisten allemaal wel waar het probleem lag, en dus met 
de intentie nu de bal feller en harder over dat net te poefen 
begonnen we aan deze set. Dit had effect en in no time 
stonden we met ruime cijfers voor. Servicedruk van Karl en 
Rinus hielpen daar ook aan mee. En of onze foutenlast uit de 
eerste set nu tot een minimum werd beperkt hieraan heeft 
meegeholpen laten we maar in het midden. Wissels en time 
outs van de tegenstander hadden geen effect en deze set 
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werd met dezelfde cijfers afgerond, maar nu in ons 
voordeel. We stonden weer volledig gelijk.  
 
In de derde set bleef Wim senior op de bank en kwam Rinie 
binnen de lijnen. Opnieuw hadden wij het initiatief in deze 
set. Omdat beide ploegen ongeveer 945 jaar aan 
volleybalervaring in het veld hadden staan, bleef het 
knokken voor elk punt en was het lastig om de bal op de 
grond te krijgen bij de tegenstander. Opnieuw een sterke 
servicebeurt van Karl bleek net iets teveel voor de 
thuisploeg en set drie wonnen we met 19-25.  
 
Met een goed gevoel gingen we van start in set vier. Jack 
mocht even rusten op de bank en Rinie nam zijn plaats in. 
De machine van heren twee begon echter te haperen. De 
eerste bal ging ineens alle kanten op, behalve de juiste. Jack 
greep in en nam in het achterveld de plaats in van Junior. 
Even leefden we weer op, maar de schade kon niet meer 
hersteld worden en met 25-15 ging deze set naar de 
thuisploeg.  
 
Dan maar weer eens een vijfde set spelen. We stonden 
inmiddels al twee uur op het veld en het beste was er bij een 
aantal spelers wel al af. Nauwelijks begonnen aan de 
beslissende set en we stonden met 6-0 achter. Maar 
gelukkig hadden we nog wat extra accu’s en wat ongrijpbare 
krachten bij ons en toen we van kant moesten wisselen 
stonden we via 6-6 met 8-7 voor. Ook de tegenstander bleek 
al het meeste kruit verschoten en bleek op het tandvlees te 
lopen. Enkele spannende en lange rally’s leverde voor de 
toeschouwers geen hoogstaand, maar wel een boeiend 
schouwspel op. Op 14-9 kwamen we zowaar op match-
point. Maar ook Kraftwell strekte nog eenmaal de stramme 
ruggen en knokte zich terug tot 14-13. Met een bekeken bal 
in het achterveld werd de set beslist en de winst was een 
feit.  
 
Moe gestreden maar met een tevreden gevoel werd de 
overwinning gevierd in de kleedkamer met ………… . sorry, er 
zijn grenzen. In de kantine werd er nog een biertje (ja echt 
eentje maar) genomen op de overwinning en de druiven die 
op onze tafel stonden hebben we aan onze tegenstander 
van deze middag gegeven, voor hun waren deze toch al 
zuur.  
 
Na deze overwinning staan we keurig in het linker rijtje. De 
komende week mogen we even rusten en op 19 oktober 
moeten we aantreden in Oosterhout.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOK website 

Meer volleybalnieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

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