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Uitslagen  
      

26-10-2018    

BOK HS 1 Kraftwell HS3 0-4 3-1 

27-10-2018    

BOK HS 2 Mytilus HS 3 3-1  

BOK DS 1 Voltena DS2 1-3 1-3 

BOK DS 2 Mytilus DS1 1-3 4-0 

BOK DS 3 Mytilus DS2 2-3 2-3 

BOK MB 1 Groense Ster MB1 0-4 4-0 

BOK JC 1 Sic Pugno JC1 4-0 aa3-1 

BOK DR HHK2 2-3  

    

 

 

 

 

 

 

BOK website 
 

Meer volleybal nieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

Volg ons ook Facebook voor actuele nieuwtjes en 

foto’s! 

Tips voor de website of nieuwsbrief?  

Mail naar: webredactie@vvbok.nl 

 

Nieuws 
 

Oliebollentoernooi 8 december!! 

 

Foto van de week 

 

  

BOK Journaal 
Week 41, 42 en 43 

http://www.vvbok.nl/
https://www.facebook.com/Vvbok
mailto:webredactie@vvbok.nl


 

 

 

 

Verzoek van de  

web redactie!!! 

Zoals wij jullie vorige week hebben laten weten 

zijn wij van plan om als nieuwe jonge web redactie 

van BOK wat dingen te veranderen waaronder het 

uiterlijk van het BOK Journaal. Het principe van het 

BOK Journaal is natuurlijk geweldig maar wat ons 

betreft kan het uiterlijk ervan wel wat meer van 

deze tijd zijn. Dit doen wij deze week al door wat 

aanpassingen in de lay-out te maken maar we 

hebben jullie hulp hard nodig.  

Om het BOK journaal nog leuker te maken en een 

beter sfeerbeeld van de trainingen en wedstrijden 

bij de verschillende teams te krijgen willen we 

jullie vragen om IEDERE WEEK niet alleen een 

wedstrijd verslag te sturen als team maar ook een 

leuke foto. Deze mag te maken hebben met de 

trainingen, de wedstrijd of gewoon iets dat jullie 

samen als team hebben gedaan zoals een 

bezoekje aan de Mac. Dit is niet moeilijk toch!?  

Wij zullen iedere week van alle ingezonden foto’s 

een foto van de week kiezen die op de voorpagina 

van het BOK Journaal komt te staan en de overige 

foto’s worden bij de wedstijd verslagen 

toegevoegd.  

 

Oliebollentoernooi 
Op 8 december vind er een  recreatief 

oliebollentoernooi bij Olympus ’69 plaats in 

Halsteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamfoto’s online 
 

Wij zijn momenteel druk bezig om de teamfoto’s op 

de website te plaatsen. Voor ons is dit de eerste 

keer dus duurt het misschien wat langer dan 

verwacht maar ze zullen zo snel mogelijk 

verschijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws 
 

Agenda  
 

 03-11-2018   

13.00 Savok JC 1 BOK JC1 Sas van Gent 

13.00 BOK DS 3 Rowi DS 2 Kapelle 

15.00 BOK HS 1 Flits HS 1 Kapelle 

18.00 SVolley Zuid DS 1 BOK DS 1 Rotterdam 

19.00 YVC DS 1  BOK DS 2 Oostburg 

    

 



 

 

 

VOKO H6– BOK HS2  
Vrijdag 19 oktober  3-2 

Daar sta je dan op een willekeurige donderdag 
avond na de training. Rinus meldt zich af voor de 
wedstrijd van morgen en Rieni heeft zich voor de 
training afgemeld want hij ligt met griep in bed. De 
selectie van H2 is hierdoor teruggebracht naar het 
absolute minimum van 6! Tom Poes verzin een 
list... 
 
Aan de bar good old Jos gepolst om mee te gaan 
naar Oosterhout. Hij geeft vrijdagmiddag het 
“verlossende” bericht dat hij meegaat (Klasse 
Jos). Rieni appt dat hij zich alleen heeft afgemeld 
voor de training, niet voor de wedstrijd (bikkel)....! 
 
Zo vertrekken we die vrijdagavond ruim op tijd 
vanaf onze pleisterplaats OR 1A. 
 
Jelle meldt dat hij een trein eerder heeft 
genomenechte student, leert mee/nadenken...) en 
kijkt bij station Lage Zwaluwe uit naar een rode 
auto (Karl). In de andere auto ziet Arjan roze 
wolken en vraagt zich af of dit met onze 
aanstaande overwinning heeft te maken. Niet veel 
later vervalt hij in stilte als Jos donderwolken 
meent waar te nemen... 
 
In het VOKO-Home was gelukkig net iemand 
gearriveerd die ons van koffie en thee kon 
voorzien. Leuk, praktisch verbouwde kantine met 
zicht in de zaal. Voor mij een voorbeeld hoe het zou 
kunnen met onze aanstaande nieuwbouw in 
Kapelle. Ik zal mijn collega’s die met dit project 
betrokken zijn maar eens tippen... 
 
En dan de wedstrijd: na de fotosessie kwamen de 
boys in het groen goed uit de startblokken. Arjan 
begon als spelverdeler, met Jos in de diagonaal, 
direct met een serie. We zaten er gelijk lekker in, 
nog een beetje in de roes van de donderdag avond 
partij tegen “H1” (2-1 winst)! Op buiten wisten Karl 
en Junior de punten binnen te harken en op mid 
zorgden Jelle en Wim voor de nodige 
blokkeerpunten. In no-time waren we al bij de big 
points en setwinst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Met Jack voor Junior en Junior voor Jos leek er in 
de 2e set geen vuiltje aan de lucht. Via 
“riesenspiel” bouwen we aan een veilige 
voorsprong (8-1). Toch begint de machine hier en 
daar te haperen, VOKO spartelt meer tegen, maar 
als het verdedigend weer goed staat zijn we toch 
als eerste bij de 25! 
 
Tot zover de roze wolken van Arjan. Wat er daarna 
gebeurde was voor ieder een raadsel. We bleven 
wel veel scoren. Alleen was dat nu helaas voor de 
tegenstander. Wat we ook probeerden, de motor 
kregen we niet meer goed aan de praat, ondanks 
de af en toe toch goede inzet aan BOK-zijde. Zo 
rende Karl een verbaasde Wim sr voorbij richting 
andere veld om een afgeketste bal in extremis te 
redden. Het mocht niet baten en dus was een 
verlenging noodzakelijk om een winnaar aan te 
wijzen. 
 
Nog eenmaal veerkracht tonen? In het begin ging 
het gelijk op, kampwissel bij 7-8. Daarna plaatste 
VOKO de enige maar beslissende tussensprint, 
BOK was gezien. 3-2 verloren, een kleine troost, 
wel op punten gewonnen (100-103). 
 
Na afloop van de wedstrijd een bedankje voor Jos 
en een korte terugblik op de wedstrijd, hoe het 
anders zou kunnen, maar dat is dan voor een 
volgende keer. 
 
Op de terugweg werd het “verdriet van het verlies” 
door muzikale klanken weggespoeld met 
heerlijke hits uit de seventies: Car Wash 
(aantrekkelijk idee om na zoveel rijbeurten een 
keertje de lease-auto’s daar te laten wassen), 
Kung-Fu (ja we hebben gevochten), Crazy Horses 
(ja die jonge honden van BOK maakten er een 
(korte) show van) en Stuck in the middle with you 
(het seizoen duurt nog wel even boys....). 
 
Met sportieve groet, (Captain) Jack 
 

  

Heren competitie 



 

BOK HS2 – Mytilus HS3 
Zaterdag 27 oktober  3-1 

Debuteren in een derby  

Ondanks dat ik Jack en consorten er van verdenk 
het spontaan verzonnen te hebben, toch maar een 
verslag. Dat dit aan het debuteren in Bok H2 
vasthangt zag ik overigens niet in mijn 
aanmeldingsformulier vermeld maar goed.  
 
Na een flink aantal jaren stilstand is het altijd wel 
gezellig meetrainen op donderdag en met een 
behoorlijke groep altijd leuk ondanks het late 
tijdstip. Had al aangegeven wel weer af en toe 
(vooral thuis) wedstrijdje mee te willen doen, dus 
zaterdag mocht ik aan de bak.  
 
Omdat het al minstens 10 jaar en 15 Kg geleden was 
dat ik bij mijn oude cluppie Krimpen actief was, 
vond ik als spelverdeler het wel fijn systeem 2-4 
met 2 ballenwippers te spelen om ook beetje aan 
te kunnen vallen (lees uit te rusten).  
 
Dan de wedstrijd tegen de buren Mytilus uit Goes. 
Tegenstander stond niet al te hoog maar ook bij 
ons waren er wat wisselingen en afwezigen dus je 
weet maar nooit. Op het midden mochten Jelle en 
Jan-Willem bijspringen en als vermeld kon ik 
Arjan ondersteunen.  
 
Als ik het zeggen mag was het eigenlijk een 

eenvoudige overwinning, en hebben we de hele 

wedstrijd maar 5 punten achter gestaan. Wel 

vervelend dat dat nu net vanaf 20-20 de eerste set 

was, waardoor we de eerste set onnodig verloren. 

Vanaf de 2e set vielen echter alle ping-pong-

rommelballen onze kant op. Geholpen door een 

betere service, minder fouten en een terugvallend 

Mytilus werden de punten steeds makkelijker 

binnengehaald en de 2e, 3e en 4e met 

respectievelijk 25-8 (!) 25-16 en 25-18 

binnengesleept.  

Nu kun je achteraf zeggen dat we een setje 
verloren hebben maar wat mij betreft gewoon een 
degelijke overwinning en een 3e plaats in de stand 
is toch best mooi. Spierpijn is overigens 
acceptabel dus ook dat valt mee, en was echt 
lekker weer eens 4 setjes bezig te zijn. Tot een 
volgende keer. 

Ingestuurd door Mark Paul 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BOK DS2 – VAT DS1 
Zaterdag 13 oktober 0-4 

Voor het eerst dit seizoen speelden we een 

wedstrijd met alleen eigen teamleden waarvan 

het merendeel inmiddels aardig fit is. Het was een 

leuke en gelijkwaardige strijdt. Er werd goed 

gespeeld als een team wat resulteerde in lange 

rally’s. Helaas maakten we vaak zelf het punt niet 

af. Daarnaast kregen we geen grip op de snelle 

middenaanvaller van VAT. Mooie serve series 

vanuit onze kant zorgden ervoor dat we 

gelijkwaardig optrokken met VAT. Beide teams 

waren aan elkaar gewaagd maar we trokken toch 

steeds aan het einde van de set aan het kortste 

eind. Eindstanden 20-25, 21-25, 23-25 en 19-25.  

VAT is de huidige nummer 1 in de ranglijst en heeft 

met 4 wedstrijden nog maar 1 puntje laten liggen. 

Helaas deze wedstrijd geen punten kunnen 

pakken maar wel vertrouwen in ons spel. Zo’n 

wedstrijd spelen tegen de nummer 1 belooft goede 

dingen voor de volgende wedstrijden. Volgend 

weekend zijn we vrij. 27 oktober zullen we thuis 

spelen tegen Mytilus. Een team waartegen we toch 

altijd extra strijdlustig zijn en willen winnen. 

BOK DS1 – Voltena DS2 
Zaterdag 27 oktober  1-3 

Het was een wedstrijd waar we eigenlijk zonder 

verwachtingen in gingen. Bij Voltena weet je nooit 

wie ze uit hun eerste team -dat in de topdivisie 

speelt- bij zich hebben. Wij zijn natuurlijk heel 

goed, maar tegen dames uit de topdivisie leggen 

wij het doorgaans af. Nou ja... om een lang verhaal 

kort te maken... een 4-0 verlies was 

ingecalculeerd en het doel was dan ook vooral om 

plezier te hebben,  vrijuit te spelen en te vechten 

voor ieder punt.  

 

 

 

 

 

Kennelijk had het eerste team wat anders te doen, 

want er leken geen extra speelsters meegereisd 

te zijn naar Kapelle. Vanaf het eerste fluitsignaal 

wisten wij goed tegenstand te bieden. Er kwamen 

veel passjes lekker bij Lieke, die daar dan weer 

van alles mee kon en alle aanvalsters goed wist te 

vinden. Die aanvalsters stonden dan ook 

regelmatig lekker te rammen. Op de buitenkant 

wisten Martine en Ilja de gaten in de blokkering 

heel goed te vinden en op het midden hakten Isolde 

en Jessica er lustig op los. Kortom... we waren 

lekker bezig, de sfeer zat er goed in en we waren 

hard op weg om....Ja.. nou niet dus. Net zo abrupt 

als het einde van de vorige zin, was ook het einde 

van die eerste set.  Zonder dat we er erg in hadden, 

was de set ineens voorbij (niet in ons voordeel 

overigens).  

De tweede set verliep exact hetzelfde. We knokten 

voor ieder punt, maakte mooie punten, veel 

prikballetjes werden opgeraapt en de service was 

vaak goed geplaatst. Maar goed.. die meiden van 

Voltena zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers en 

die wisten met name door een paar ellendig 

lastige opslagen weer uit te lopen en de set binnen 

te slepen (wederom tot onze verbazing!) 

We wisten zeker dat er wel punten te winnen 

waren tegen deze tegenstander en waren bereid 

om daar hard voor te werken. Precies dat is wat we 

in de derde set deden (net als in de voorgaande 

sets overigens). Deze set wisten we wel te winnen 

en daarmee hadden we plots ons puntentotaal in 

de competitie verdubbeld.  

Toen besloten we ook de vierde set te pakken, 

maar kennelijk was dat ook het plan van Voltena. 

Waarschijnlijk won hun jeugdige conditie het van 

ons -qua gemiddelde leeftijd- iets minder 

jeugdige team. Michelle werd nog als jeugdige 

troef gespeeld, maar zelfs haar mooie 

verdedigingen en goede aanvallen konden er niet 

voor zorgen dat we de set wonnen.  

Dames competitie 



 

Kort samengevat hebben we het een heel stuk 

beter naar ons zin gehad dan bij de laatste twee 

wedstrijden.  Dat we niet meer sets wisten te 

pakken lag zeker niet aan het enthousiasme van 

de bank. Op deze bank moesten we trouwens 

Stephanie missen, die veel belangrijkere dingen te 

doen op deze dag! 

BOK DS2 – Mytilus DS1 
Zaterdag 27 oktober  1-3 

Zaterdag 27 oktober was het dan zover, de 

wedstrijd waar we eigenlijk het hele seizoen al 

wel over nadenken.. De wedstrijd tegen Mytilus 

oftewel Kapelle vs. Goes. Een wedstrijd waar 

vooraf gaand weer eens stress was over hoeveel 

spelers we konden opstellen maar door onze 

geweldige invaller Franciska konden we met een 

gerust hart aan de wedstrijd beginnen. Ook 

hadden we voor deze wedstrijd  Luc als assistent 

coach. Als je dit zo leest zou je bijna denken, dit kan 

niet fout gaan..  

Toch bleek dat in de eerste set al wel anders te zijn. 

We liepen namelijk een flinke achterstand op 

tegen Mytilus door veel eigen fouten en konden 

deze helaas niet meer inhalen waardoor we de set 

met 15-25 verloren. In de tweede set was er 

verbetering te zien, er kwam weer meer 

vertrouwen in het spel met lange rally’s en een 

goede samenwerking. Echter lieten we het in de 

laatste fase toch weer liggen waardoor we ook de 

tweede set verloren met 22-25.  

Teleurgesteld en boos door de tweede set 

begonnen we toch weer vol goede moed de derde 

set. Er werden minder eigen fouten gemaakt en 

dus konden we deze set wel pakken met 25-23. 

Hierdoor waren vastberaden om weer eens voor 

de dames 2 vijf-setter te gaan, we willen immers 

niet verliezen van Goes. In de vierde set begonnen 

we dan ook weer goed maar helaas bleven de 

eigen fouten toch een probleem waardoor we het 

net niet af konden maken. Het was spannend maar 

helaas hebben we de vierde set met 20-25 

verloren.  

Helaas was Goes dit keer te sterk maar op 2 

februari hebben we een nieuwe kans om dit recht 

te trekken. Graag bedank ik Franciska voor het 

invallen en Luc voor het coachen.  

We hebben de avond goed afgesloten door lekker 

uit eten te gaan en we hebben getest of de dames 

van dames 2 echt samen kunnen werken in een 

escape room. Voor het resultaat verwijs ik jullie 

allemaal door naar de foto van de week.  

 

  



 

 

 

Helaas hebben wij nog geen enkel 

verslag van de jeugd mogen 

ontvangen! 

 

 

BOK DR – HHK2 
Zaterdag 27 oktober  2-3 

De damesrecreanten zijn op 22 september gestart 
met de competitie. Ook dit jaar hebben we weer 
een team kunnen formeren. Saskia is afgevallen 
helaas, waardoor we met 7 dames zijn; Marian van 
Dixhoorn, Ineke Meeuwse, Joke Slabbekoorn, 
Jolanda de Brouwer, Cobie Brouwer, Tanny 
Gideonse en Carolien van Hoepen. Hopelijk vallen 
er dit jaar geen dames af. Het liefst hebben we nog 
een paar dames erbij. 
 
De eerste wedstrijd was tegen café Baarends. 
Deze wedstrijd is gewonnen zonder sets af te 
staan. Dus met 8 punten. Ook de volgende 
wedstrijd op 6 oktober tegen de Recretantes is met 
8 punten gewonnen. 
 
Gisteren 27 oktober moesten we tegen HHK2. Dat 
is het senioren team uit ' s Heerhendrikskinderen. 
Joke was vervangen door een dame van de 
Recretantes en voor mij was het even kijken of het 
ging met mijn knieën. 
 
De start was goed van ons. Ook omdat Ineke een 
goede serveerserie had. We wonnen de eerste set 
met 25-17. Helaas ging het daarna slechter. HHK 
wist de ballen op onze zwakke plekken te plaatsen 
en er zaten goede serveerseries bij. 
 
We verloren met de volgende setstanden; 7-25, 16-
25 en 9-23. Dus maar 2 punten deze keer. 
 
Volgende keer is op 10 november tegen 
Kattendijke. 
 
Ingestuurd door Cobie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd competitie 

Recreanten 


