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Uitslagen  
      

10-11-2018    

BOK HS 1 Voltena HS 1 2-3  

BOK HS 2 Gavoc’10 HS 3 3-1  

BOK DS 1 Volley2B DS 1 2-3 1-3 

BOK DS 2 YVC DS 2 3-1 4-0 

BOK DS 3 Gavoc’10 DS 2 0-4 2-3 

BOK MB 1 

Kraftwell 

Symmachia 

2-3 

 

BOK JC 1 Savok JC 1 4-0 aa3-1 

    

 

 

 

 

 

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 
- Oliebollen actie 

- Bok mini toernooi was weer een 

succes met natuurlijk een aantal 

leuke foto’s! 

- Teamfoto’s  

 

Foto van de week 
 

 

  

 

BOK Journaal 
Week 44 en 45 

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


 

 

 

 

Team foto’s  
Na een tijdje wachten, staan eindelijk op de 

website. Vanaf deze week kunnen jullie op 

de website de nieuwe teamfoto’s bekijken. 

De teams staan er mooi op en bekijk maar 

eens even hoe goed je er zelf eigenlijk op 

staat. 

Oliebollentoernooi 
Op 8 december vind er een  recreatief 

oliebollentoernooi bij Olympus ’69 plaats in 

Halsteren. 

BOK Minitoernooi 
Eén keer per jaar organiseren wij als 

jeugdcommissie het BOK minitoernooi in 

Kapelle. Elk commissielid heeft zo 

ongeveer door de jaren heen zijn eigen 

taakje daarin op zich genomen. Voor mij o.a. 

de makkelijke taak om scheidsrechters te 

regelen. Makkelijk, omdat er altijd grote 

bereidheid is onder de jeugd om mee te 

helpen en deze ochtend te doen slagen! 

Langs deze weg willen we jullie 

(scheidsrechters en tellers van het mini 

toernooi) enorm bedanken voor jullie 

enthousiasme waarmee jullie dit weer 

hebben gedaan! Top!!!  

Bok 1 niveau 5, zijn 5 meiden aan het begin 

van dit seizoen die samen een leuk en 

gezellig team vormen. Vlinder en Sarah 

volleyballen nog niet zo heel lang maar gaan 

al goed vooruit. Lieke, Inde en Febe spelen 

al een paar jaar en trekken de kar op een 

leuke en sportieve manier in dit team. De 

“BOK-KIES” zo als ze zich zelf noemden na 

elk punt in een YELL streden voor wat ze 

waard waren. Tegen YVC 2 waren ze nog niet 

helemaal wakker maar dat begon wel te 

gebeuren. De uitslag was (17-21 en 16-19).  

 

 

 

 

 

Toen tegen Savok. De eerste set met een 12-

28 winnen om vervolgens de tweede set met 

21-21 op het bord neer te zetten doordat er 

weer wat meer foutjes werden gemaakt. 

Vervolgens tegen YVC 3 waarbij hard werd 

geknokt en een nipte overwinning werd 

behaald, wat voor deze BOKKIES een 3e 

plaats in de poule opleverde. Goed gedaan!  

BOK 1 niveau 4  

Hier een team met 4 jongens, ja eindelijk 

weer een echt jongensteam! Helaas kon 

Samuël niet mee doen, dus besloten de 

driemusketiers dit klusje samen op te 

knappen. Remco, Maurice en Adriaan, en 

hopelijk wel onze toekomstige Heren 1 

kandidaten! Ze openden met getrokken 

sabels ten strijde tegen YVC 4. Eenvoudig 

lepelden ze de bal met de service over het 

net waar veel punten uit voortkwamen. In de 

eerste set bood YVC nog iets te veel 

weerstand maar in de tweede set kregen 

onze dappere mannen YVC4 op de rug. 17-22 

en 25-16. Tegen VVS 3 was het iets 

eenvoudiger met een goede service en 

steeds meer ballen die slim en bekeken bij 

de tegenstander op de grond werden 

geparkeerd. De mannen kregen steeds 

méér zelfvertrouwen en de vreugdedansjes 

van Adriaan spraken voor zich! Tenslotte 

tegen Scheldesport 2 had Bok 2 na de 

stoeipartijtjes (tussen de wedstrijden door) 

nog genoeg energie over om ook deze ploeg 

te verslaan! Prima gespeeld en een 2e 

plaats in de poule.  

Ingestuurd door Alex, namens de jeugdcommissie. 

 

 

 

 

Nieuws 
 



 

Bok 1 niveau 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bok 1 niveau 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda  
 

 16-11-2018   

20:30 VOKO HS 3 BOK HS 1 Oosterhout 

 17-11-2018   

13:00 

Kraftwell 

Symmachia BOK MB 1 Roosendaal 

14:00 Ardito DS 2 BOK DS 3 Oost-Souburg 

16:00 

Hands up/VVC 

Vughts DS 1 BOK DS 1 Berlicum 

17:30 Gavoc’10 DS 1  BOK DS 2 Oud Gastel 

    

    

    

 



 

 

BOK HS1 – Voltena HS1 
Zaterdag 10 november 2-3 

Zaterdag 10 november kwam de koploper 
van de eerste klasse op bezoek bij Bok 
heren 1. Het beloofde niet veel goeds, want 
een deel van het team werd door tape en de 
fysion-skills van Medhat  
op de been gehouden. Arvid maakte zijn 
rentree na een rugblessure die weken heeft 
aangehouden, Robbie was snipverkouden, 
Joren had last van zijn rug en Luc had een 
schouderblessure. 
De wedstrijd begon echter verrassend 
goed.  
 
Meteen in de eerste set wisten we al een 
punt te pakken tegen Voltena. Iedereen zat 
vanaf het begin van de wedstrijd goed in het 
spel en was scherp. We maakten zelf heel 
weinig fouten en de tegenstander wist geen 
grip op onze aanvallen te krijgen. De eerste 
set werd comfortabel gewonnen met 25-16. 
Na die eerste set kwam Voltena echter pas 
los. De coach van de tegenstander zette zijn 
team beter neer naar aanleiding van onze 
aanvallen en ze wisten steeds vaker een 
antwoord te vinden op ons spel. Vanaf die 
set hadden we steeds meer moeite met de 
blok van Voltena en waren we het even 
kwijt. Die set ging dan ook ruim verloren met 
13-25.  
 
In de derde set gingen we er weer vol in, we 
waren niet van plan het de koploper 
makkelijk te maken. We konden beter met 
Voltena mee dan in de tweede set, en het liep 
lang gelijk op. Tot halverwege in de derde 
set had Luc alleen nog maar ballen geprikt, 
vanwege zijn schouderblessure. Ook werd 
hij voor de service gewisseld voor Alex 
omdat dat ook niet ging. Op een gegeven 
moment vroeg Medhat aan hem of hij toch 
niet wilde proberen te serveren. Met die 
service sloeg hij het weer op zijn plek in zijn 
schouder, en ging toen ook weer aanvallen, 
iets wat de tegenstander niet aan zag  
komen. 
 
 

 
 
 
 
Desondanks dit ging ook de derde set 
verloren, met 21-25. Na de derde set waren 
we ervan overtuigd dat we Voltena niet weg 
lieten komen met 4 punten, en iedereen ging 
vol voor nog een punt, misschien wel de 
overwinning. Die set speelden we weer 
zoals in de eerste set, en waren we effectief 
met onze aanvallen. Door niet in te zakken 
gaven we Voltena geen kans en we wonnen 
die set ruim met 25-15.  
 
In de vijfde set roken we de overwinning 
tegen de koploper, maar dat lieten we 
helaas niet zien in ons spel. Het leek op te 
zijn na de vierde set, en kwamen al snel ver 
achter. We kwamen er die set niet meer aan 
te pas, en verloren de set met 6-15. Zonde 
natuurlijk, maar achteraf overheerste een 
goed gevoel in het team. 2-3 van de koploper 
verliezen voelde als een overwinning.  
 

Ingezonden door Luc 

 

BOK HS2 –  

Gavok’10 HS3 
Zaterdag 10 november  3-1 

Deze zaterdag stond voor heren 2 de 
wedstrijd tegen Gavok op het programma. 
De laatste jaren hadden we weinig 
gewonnen tegen deze mannen uit Oud 
Gastel. Dit jaar staan ze echter al een paar 
plaatsen onder ons, of met een positievere 
zienswijze hebben wij al een behoorlijk gat 
geslagen met deze leeftijd genoten. De 
prognose was dan ook dit keer in ons 
voordeel want de getallen en de sterren 
hadden bepaald dat we met 3-1 zouden 
winnen. Op donderdagavond hadden we 
echter in de afsluitende partij op de training 
al gewonnen van onze wekelijkse sparring 
partner, dus dat betekent in de meeste 
gevallen niet veel goeds op de zaterdag 
erna. 
 
Nadat we als team weer de strijd aangegaan 
waren met de netten en palen van onze 

Heren competitie 



 

thuishaven Groenewoud begonnen we aan 
onze warming-up. Met 8 man waren we 
deze keer en dus hadden we geen 
assistentie hulp nodig van hulptroepen. 
De eerste slag werd verloren en dus begon 
de gasten met serveren. Arjan begon als 
ballenwipper, junior ging inde diagonaal. 
Karl en Rinie bemanden de buitenkant en 
senior en Jelle moesten de tegenstander 
vanuit het midden bestoken. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal leken we 
zowaar allemaal de juiste focus te hebben 
en begonnen, bijna onwennig, heel 
geconcentreerd aan de wedstrijd. Wat de 
bezoekers ook probeerden, we bleven 
volledige controle hebben over de wedstrijd 
in het begin. De foutenlast was bij hun 
behoorlijk hoog en dus liepen we snel en 
eenvoudig uit naar een royale voorsprong. 
Een time-out van Gavok wist de groene 
brigade ook niet te stoppen en al snel 
wonnen we de eerste set met 25-19. 
 
In de tweede set kwamen Jack en Rinus in 
het veld als vervanger voor Rinie en junior. 
Enkele rake klappen van Jelle en een blok 
van Arjan gaven reden tot vreugde in het 
BOK kamp. Maar de ervaren tegenstander 
had toch ook wel in de gaten dat ze iets 
anders zouden moeten gaan verzinnen om 
een ruime nederlaag te voorkomen. En 
helaas deden ze dat met de nadruk op gaten. 
Met bekeken ballen in de gaten bij ons 
scoorden ze de nodige punten en bij 17-17 
moest er ingegrepen worden bij onze 
Bokkers. Rinie kwam terug in het veld voor 
zijn broer om zo weer wat rust in de passing 
te kunnen krijgen. Even zorgde dit voor een 
opleving maar met nog enkele bekeken 
legballen liep Gavok uit. Toch gaven we ons 
nog niet gewonnen en zo stond er even later 
een 25-25 op het bord. Twee lange rally’s 
later trok Gavok toch aan het langste eind in 
deze set en wonnen ze set twee met 25-27.   
 
We stonden dus weer gelijk, maar de 
positieve instelling bleef in de ploeg en van 
paniek was er totaal geen sprake. Karl 
mocht nu even een set rusten en junior ging 
weer in de diagonaal. De set was even op 
gang toen senior het op zijn heupen kreeg 
en met twee blokpunten en wat bekeken 

aanvallen werd opnieuw een gat geslagen 
in de verdediging van de gasten. Dit noopte 
de mannen van Gavok tot een wissel en er 
werd vers bloed binnen de lijnen gebracht. 
Maar toen begon Rinus aan een service 
beurt en deze vielen als een 
precisiebombardement binnen de lijnen 
van de tegenstander. Deze klap kwamen ze 
niet meer te boven en royaal werd de derde 
set met 25-18 gewonnen. 
 
 
 
De vierde zou een formaliteit moeten 
worden, want de tegenstander liep 
zichtbaar moedeloos rond over het veld. 
Maar heren twee zou heren twee niet zijn 
dat ze deze ploeg weer in het zadel zouden 
helpen. Fout op fout werd gemaakt en 
aanvallend was alleen Jelle nog in staat zijn 
normale niveau vast te houden. Jack nam nu 
de plaats in van junior en zo kwam er weer 
wat meer aanvalskracht in het veld. Rinus 
herpakte zich aan de buitenkant, en ook de 
opslag van Karl bleek weer succesvol. 
Tegen zo’n collectief kon Gavok niet op en 
vrij snel werd de achterstand omgebogen in 
een voorsprong. Met twee fouten van gavok 
werd de wedstrijd beëindigd en werd de 
vierde set met 25-21 door ons gewonnen. 
 
Met de gebruikelijke rondedans werd dit 
gevierd en keken we tevreden terug op een 
degelijke wedstrijd van ons.   
 
Met deze overwinning verstevigden we 
onze plaats in het linker rijtje en staan we 
keurig op plaats vijf. Komend weekend 
mogen onze gespierde lichamen even 
rusten en of herstellen. Op 24 november 
krijgen we de huidige koploper Savok op 
bezoek. Dit beloofd een mooie wedstrijd te 
gaan worden. Komt dat allen zien. 
 
Ingezonden door Wim junior 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Volley Zuid DS 1 –  

BOK DS 1  
Zaterdag 3 november 1-3 

Via de eilanden naar Rotterdam, er leek 

geen eind te komen aan de 100 km wegen. 

Na een reis van gevoelsmatig 3,5 uur waren 

we gewoon op tijd aanwezig, ready to kick 

some ass, of zoiets. De vorige wedstrijd 

tegen Volley Zuid konden we ons nog goed 

herinneren, omdat je nu eenmaal niet snel 

vergeet dat de coach van de tegenstander 

een rode kaart krijgt. De coach had namelijk 

wat issues met een verliezend team en 

onpartijdige scheidsrechters. We waren 

dus voorbereid op een opvliegend karakter, 

maar dit viel mee aangezien zijn team aan 

de winnende hand was en hij de 

scheidsrechters mee had. 

De 1e twee sets leken qua spel op elkaar. 

Waar wij in tekort schoten: servicedruk, 

stabiele pass en dreigende aanval. Wat 

Volley Zuid goed voor elkaar had: 

servicedruk, stabiele pass en dreigende 

aanval. Volley Zuid had dit alles wel wat wij 

niet hadden en dat leidt meestal tot 

puntenverschil en dus.. 2x set verlies aan 

onze zijde.  

De 3e set gingen we gelijk op, we kregen 

meer vat op hun spel. Tot dat Jessica en 

Lieke in een blokactie een bitch fight wilden 

starten. Er werd een rake klap uitgedeeld 

waardoor Lieke sterretjes kon tellen. Het 

bleek een hele melkweg aan sterretjes te 

zijn, Lieke was voorlopig even van de leg en 

moesten we het doen zonder spelverdeler. 

Dat resulteerde in een beetje chaos en veel 

onrust waar Volley Zuid makkelijk gebruik 

van kon maken. Zij pakten wederom een 

setwinst.  

 

 

 

 

 

Ook de 4e set moesten we het zonder 

spelverdeler doen en met 0 wisselspelers. 

Martine trok het kortste strootje en werd tot 

set-upper uitgeroepen, geen spelverdeler. 

Ik heb vorige week geleerd dat daar een 

wezenlijk verschil tussen zit. Bij aanvang 

van de set kwam er een soort oerinstinct bij 

ons naar boven, een survival of the fittest 

hormoon, een warrior mode.. Er werden 

serviceseries geserveerd, de passes kwam 

bij het net en uit onmogelijke setups werden 

verwoestende aanvallen geslagen. Volley 

Zuid kreeg geen vat op ons spel, we 

speelden namelijk ineens een heel anders 

spel dan de 3 sets ervoor. Dat in combinatie 

met onze vechtersmentaliteit zorgde 

ervoor dat we de set wonnen! Een hele 

knappe prestatie! 

Ingezonden door Martine  

 

 

 

 

Dames competitie 



 

YVC DS 1 - BOK DS 2  
Zaterdag 3 november 4-0 

Afgelopen zaterdag 3 november vertrokken 

de dames van BOK dames 2 vol goede moed 

met een iets wat krappe selectie naar 

Oostburg. We gingen op stap met zeven 

speelsters, waarvan één waardevolle 

invulling uit dames 3 (Rosanne nogmaals 

bedankt!), één nog herstellende speler, een 

trouwe fan en de coach.  

Eenmaal in Oostburg aangekomen en nog 

wat ontdaan van de kou in de sporthal in 

Kapelle, begon de selectie dapper aan de 

warming-up. Al snel bleek dat één van de 

speelsters, onze fanatieke en altijd stabiele 

linkshandige Wendy, met een vervelende 

blessure het veld moest verlaten. Dit 

betekende dat we de wedstrijd begonnen 

met zes speelsters. 

Er was geen ruimte voor wissels of een 

geheel andere opstelling. Dan zijn twee 

time-outs er ook opeens maar weinig…  

Maar, wij zouden de dames van BOK dames 

2 niet zijn als we niet toch vol power en 

doorzettingsvermogen het veld betreden. 

Helaas bleek in de eerste set dit nog enkel 

een droom, want de eerste set werd snel 

verloren met 25-8.  

Na de teleurstelling van de eerste set, 

kwam de tweede set ook maar moeizaam op 

gang. Pas na wat servicedruk van de kant 

van BOK kwamen de dames dichter in de 

buurt van de punten van YVC en werden er 

wat meer punten gemaakt met de aanval. 

Uiteindelijk bleek dat we te laat op gang 

kwamen, want ook deze set werd verloren, 

maar wel al met een betere uitslag: 25-15.  

Het was tijd voor de derde set. Wie de BOK 

dames 2 een beetje kent, weet dat het team 

als geheel vaak pas in de derde set echt op 

gang komt. Niets bleek minder waar, want 

deze set begonnen we sterk met een 

voorsprong door goede services, goede 

communicatie binnen de lijnen en harde 

doch slimme aanvallen waar de 

tegenstander plotseling niets op te zeggen 

had. Halverwege de set lieten we een aantal 

punten liggen door een sterke service van 

YVC. Dit bleek cruciaal, want deze set werd, 

na een spannende slotfase, ook verloren 

met 25-22.  

Oké, de vierde set dan. Nadat wij in de derde 

set echt dichtbij YVC waren gekomen, moest 

het toch mogelijk zijn om dan in ieder geval 

nog één punt te pakken. De coach 

overtuigde ons dat als wij ervoor zouden 

vechten, een punt voor ons niet meer dan 

reëel zou zijn. We begonnen met een kleine 

achterstand, maar wisten knap terug te 

komen doordat er hard gewerkt werd in het 

veld. Bizar lange rally’s die gewonnen 

werden door BOK, dat bracht wat 

zelfverzekerdheid bij de speelsters naar 

boven. Tot de negentien punten ging het 

gelijk op, maar in de slotfase van de 

wedstrijd was de speelster van YVC met de 

beste service aan de beurt en serveerde de 

set zonder al te veel moeite uit.  

Dit bekende helaas een 4-0 verlies voor 

BOK dames 2. De woede en het verdriet 

hebben we achter gelaten in Oostburg, met 

de hoop dat onze tegenstander van 

volgende week die meeneemt naar Kapelle, 

zodat wij aanstaande zaterdag 10 november 

YVC dames 2 kunnen inmaken. Hopelijk 

allemaal tot dan, alle publiek is welkom! 

Ingezonden door Alyssa 

BOK DS 2 – YVC DS 2 
Zaterdag 10 november 4-0 

Deze wedstrijd moet het gebeuren, gewoon 

winnen van de ploeg die onder ons staat en 

graag met 4-0. We kunnen die 5 punten 

namelijk erg goed gebruiken.  

Helaas is de selectie niet compleet, Sylvana 

werkt op zaterdag, Denise en Wendy zijn 

nog niet wedstrijd fit, en ook Angela is niet 

echt blessure vrij. Gelukkig kunnen Joelle 

en Franciska wel mee spelen. We beginnen 

de eerste set met goede moed.  



 

Anouk op positie 1 met Alyssa in de 

diagonaal, Joelle en Myrna op de mid, 

Mariette en Angela mogen vanaf buiten hun 

aanvallen loslaten op de tegenstander en 

met Franciska als libero moet het gaan 

lukken. We spelen niet slecht maar helaas 

zijn we deze set blijkbaar nog niet echt 

wakker, staat het vizier nog niet op scherp, 

is de beleving binnen het veld er nog niet 

helemaal, lukt het onze coach ook niet om 

dit om te zetten en maakt YVC weinig fouten. 

We lopen achter de feiten aan. Hierdoor 

verliezen we de set met 21-25. Dat is balen 

maar de koppies gaan omhoog, dan moeten 

we de volgende 3 sets gewoon winnen.  

In de 2e set starten we met dezelfde 6 

dames. Het loopt al iets beter, we staan een 

paar punten voor maar dan zakt het weer 

een beetje in, maken we teveel eigen fouten. 

2 time outs en een wissel verder, Annie 

komt erin voor Myrna, is de beleving terug,, 

maken we veel minder fouten, worden er 

mooie punten gemaakt en eerlijk is eerlijk, 

gaat de tegenstander ook meer fouten 

maken.. We zinnen de set met 25-19.  

Nu gaan we vol door voor de winst, de 

opstelling blijft in de 3e en 4e set zoals we 

geëindigd zijn in de 2e set. We spelen lekker, 

vieren een feestje na een strakke service, 

mooie redding of harde aanval en jawel, we 

winnen de 3e set met 25-15. In de 4e set 

hetzelfde beeld, We gaan voor iedere bal, 

YVC komt er niet meer aan te pas en we 

winnen met 25-12. Eindelijk weer eens een 

wedstrijd gewonnen, dat er nog vele mogen 

volgen maar als we zo blijven spelen als 

deze wedstrijd dan gaat dat zeker lukken! 

Ingezonden door Annie 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOK DS 3 –  

Gavoc’10 DS 2 
Zaterdag 10 november 0-4 

De wedstrijd van ons nieuwe dames team 

tegen de nummer 1 was al voorspeld een 

spannende wedstrijd te worden. De eerste 

set begon al fel, met een botsing in het team 

en een eindstand van 19-25 voor de 

tegenstander. Maar in de 2de set kwamen 

alle remmen los, met een paar mooie ballen 

waarbij de tegenstander net won met 24-26. 

De derde set.....12-25 verloren......daar 

spreken we niet over. Maar in de laatste set 

hebben we nog ons best gedaan en een 

aardige strijd geleverd, maar helaas ook 

verloren met 21-25. Al om al, hard gewerkt, 

en volgende keer is de overwinning zeker 

van ons.  

Ingezonden door Rosanne  



 

 

 

Helaas hebben wij nog 

geen enkel verslag van 

de jeugd mogen 

ontvangen! 
 

 

BOK DR – Kattendijke 
Zaterdag 10 november 6-2 

Afgelopen zaterdag 10 november moesten 

we spelen tegen Kattendijke. Dit is het 

zwakste team uit de poule. Ze hadden 

nieuwe lichtgevend roze shirtjes en een 

nieuwe speelster, en of het daaraan lag: ze 

gingen meteen flitsend van start. Wij 

hadden opstart problemen en de nieuwe 

speelster maakte meteen veel punten met 

de opslag . Daarna kwamen wij ook op gang, 

maar we liepen toch steeds iets achter en 

deze 1e  set verloren we met 25-23. De 

tweede set ging veel beter, Marian maakte 

minstens 12 punten met haar servicebeurt 

en de set wonnen we met 25-7. Ook de derde 

set was voor ons: 25-9. Er waren nog een 

paar minuten over voor de 4e set en hier 

was het 9-5 voor ons. Je zou het aan de set 

uitslagen niet zeggen, maar het was een 

leuke pot met veel lange rally’s,  die meestal 

in ons voordeel uitvielen. 

Ingezonden door Ineke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd competitie 

Recreanten 


