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Uitslagen  
      

24-11-2018    

BOK HS 2 Savok HS 1 3-2  

BOK DS 1 

RVC/Libanon ’50 

DS 1 

0-4 

1-3 

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

BOK MB 1 Set Up MB 1 1-3 2-3 

BOK JC 1 Voverdi JC 1 3-1 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 
 

Oliebollentoernooi 8 december 

Kersttrainingen 20 december 

De Nieuwjaarswedstrijd van HS 1 

 

Foto van de week 
 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPIOENEN!!! Gefeliciteerd JC1 met deze 

prestatie,  heel goed gedaan!! 
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Oliebollentoernooi  
Olympus ‘69 
Op 8 december vind er een  recreatief 

oliebollentoernooi bij Olympus ’69 plaats in 

Halsteren. 

Oliebollentoernooi  
Mytilus 
Vrijdag 28 december 2018 is het weer zover. 

Dan organiseert VV Mytilus weer haar 

jaarlijkse oliebollen-duotoernooi (2 tegen 

2). Het toernooi vindt plaats tussen 19.00 uur 

en 23.00 uur in Omnium (het voormalige 

Sportpunt Zeeland) te Goes. Het 

inschrijfformulier voor het toernooi staat 

aan het eind van het bokjournaal en is per 

mail doorgestuurd.  

 Uiteraard hopen wij weer zoals elk jaar 

velen van jullie te mogen begroeten. Let 

wel op dat je op tijd inschrijft, want vol = vol! 

Kersttraining 
Op 20 december is de Kersttraining! Wie 

gaat met de titel strijken “best gekleed 

tijdens Kersttraining”?  

De jeugdteams  trainen van 18.00-19.00 en 

de seniorenteams trainen van 19.30-21.30 

Op 27 december en 3 januari (in overleg met 

Jack) zijn er GEEN trainingen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nieuwjaarswedstrijd 
HS1 
5 januari 2019 is de Nieuwjaarswedstrijd 

van HS 1 om 19.00 uur met aansluitend 

opening nieuwe jaar met een ieder die 

belangstelling heeft en/of zich op één of 

andere wijze betrokken voelt bij onze 

vereniging. We zouden het leuk vinden als 

ook JIJ, erbij bent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws 
 

Agenda  
 

 29-11-2018   

10:00 BOK JC 1 Voverdi JC 1 Dinteloord 

20:30 BOK DS 1 

Spie/De Burgst Breda 

DS 1 Breda 

    

 



 

  

Kampioenswedstrijd  

JC1 
 



 

 

 

 

BOK HS 2 – Savok HS 1 
Zaterdag 24 november 3-2 

Wim jr viert vakantie op Curaçao en Arjan 

geeft prioriteit aan coaching D2. Maw de 

selectie van H2 uitgedund naar 6! Voor jonge 

heren- of damesteams is dat misschien 

heel fijn (geen wissels!), maar voor het al 

meer stramme team van H2 is dat eigenlijk 

een paar spelers te weinig… Fijn dat er dan 

spontaan reactie komt van supersub 

Martin. En als ook Alex fiat geeft om eens 

een keertje wat meer setjes te kunnen 

draaien dan wat invalbeurtjes bij H1, hebben 

we toch weer een redelijke bezetting. 

Hoognodig, want op het programma staat 

koploper Savok, een team wat ongeveer 3x 

jonger is dan de grijze/kalende BOKjes van 

H2 (met uitzondering van Jelle dan 

natuurlijk…)!  

 
Nadat scheids Carleijne de toss aan Savok 
laat beginnen we de match met Karl en 
Rinus voor de buitenaanval, Wim sr en Jelle 
in het midden en de spelverdeling dit keer 
door Alex en Jack. Het eerste punt valt in het 
voordeel van BOK. Duidelijk is “dat we 
kansen ruiken”…al is dat wat voorbarig want 
Savok straft deze kreet direct af (1-6). 
Daarna ontwikkelt zich een gelijk opgaande 
strijd. Alex past zich moeiteloos aan het 
“hoge” niveau van H2 en staat Jelle bij in het 
middenblok als de gevaarlijkste aanvaller 
van Savok weer eens probeert door te 
komen. De kloof is echter nog steeds niet 
gedicht als we richting de “big points” 
komen. Rieni komt bij 14-19 voor Wim in het 
achterveld en langzaam maar zeker komen 
we in de buurt van Savok. Bij 21-21 gloort er 
winst. Een inmiddels wereldwijd bekende 
“miscommunicatie” binnen de lijnen van 
BOK helpt Savok aan de winst (24-26).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin vervangt Jack en Rieni komt in plaats 
van Rinus. Het lijkt effect te sorteren (5-4). 
Dan gaat het even mis. Slordigheden, 
nonchalance en onoplettendheden aan 
BOK-zijde geven Savok de kans uit te lopen 
naar 6-13. Die kloof blijft bestaan als BOK op  
16-23 aanzet voor een slotoffensief. Verder 
dan 22-25 laat Savok het helaas niet komen.  
De angel bij BOK blijft het kunnen afmaken 
van de rallye. Daarom switcht Alex naar de 
buitenkant, Karl krijgt rust. Op midden 
neemt de verkouden Wim ook een setje rust 
en Rieni vervangt hem daar. In set 3 gaat het 
eerste punt weer naar BOK. Tijdens de set 
gaat het gelijk op tot 9-9. Een tussensprintje 
van Savok wordt door BOK met gelijke munt 
betaald (18-18). De dip aan BOK-zijde blijft 
uit, zeker nu de aanval beter scoort en op 
23-19 gloort er setwinst! Savok wisselt, BOK 
wisselt en de scheids “vraagt om een 
wissel” (jammer Carleijne, we go all the way 
today…)!! Het is nog geen Sinterklaas, dus 
25-22 voor BOK.  
 
Dat is al een aardige score tegen de nr 1 (op 
dat moment)! In set 4 een ontketend BOK. Na 
serviceseries van Martin en Jelle staan we 
plots met 7-3 voor! Wat een luxe!! Savok 
probeert en scoort, BOK verdedigt en 
scoort. Op 16-11 is het beeld nog niet 
gewijzigd. Savok blijft tegensputteren en 
komen langszij, of erger, voorbij (19-20). 
Aanvallend is BOK echter beter bij de les en 
die houdt Savok onder druk. Jelle houdt 
stand aan het net en scoort. De jonkies aan 
de overzijde bezwijken bij 27-25 al levert 
dat van de kant van Savok nog wat, bij 
Carleijne natuurlijk tevergeefse, protesten 
op.  
 
 
 
 
 

Heren competitie 



 

 
 
We tossen om de opslag voor set 5 en 
Carleijne laat de wedstrijd aan Jessica om 
zich voor te bereiden op haar komende 
match (bedankt voor het fluiten Carleijne). 
Martin zit er door en maakt plaats voor 
Rieni, Karl gunt Rinus, als afgesproken, de 
5e set.  
 
Jack gaat deze set van start met de eerste 
serviceserie (4-0). Als de flow wat weg lijkt 
te ebben, geeft Martin aan uitgerust te zijn 
en komt Rieni vervangen die een blessure 
veinst…Bij de veldwissel is er nog steeds 
een voorsprong van 4 punten. Savok geeft 
zich echter nog niet gewonnen en stribbelt 
tegen. Maar zoals hiervoor al aangegeven, 
BOK laat zich aanvallend ook niet onbetuigd. 
Met 15-11 wordt deze final set dan ook 
verdiend binnengesleept, puike prestatie 
die op de overzeese gebiedsdelen met luid 
applaus en een BIG smile wordt ontvangen.  
Alex en Martin bedankt voor jullie inzet en 
wellicht mogen we in de toekomst meer van 
jullie dienst gebruik maken!!  
 
Ingestuurd door Captain Jack Mondeel 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BOK DS 1 – 

RVC/Libanon ’50 DS 1 
Zaterdag 24 november 0-4 

Zaterdag 24 november speelden wij tegen 

RVC/Libanon ‘50 in ons vertrouwde 

Groenewoud in Kapelle. Het besef is er dat 

het nu toch echt tijd is om een paar puntjes 

te pakken, want de negende plek lijkt steeds 

verder weg. Maar de Sint heeft er de volste 

vertrouwen in en schenkt ons voor 

wedstrijd nog een aantal chocoladeletters 

die het woord ‘winst’ moeten spellen. Het 

moet dus wel goed komen vandaag! Met 

onze uitgedunde selectie en vaste support 

op de tribune en bank starten we de 

wedstrijd.  

De eerste set beginnen we goed, maar onze 

eigen foutjes zorgen ervoor dat de 

tegenstander uit kan lopen en weet deze set 

dan ook te winnen met 20-25. Zolang we de 

eigen foutjes achterlaten in de eerst set, 

maken we zeker een kans!  

Nieuwe set, nieuwe kansen. Ondanks de 

mooie aanvallen van Marjet, Martine, 

Jessica en Carleijne weet de tegenstander, 

met dank aan hun lastige service, opnieuw 

uit te lopen. Maar dan komt ons 

servicekanon Marjet aan service. De 

tegenstander heeft geen antwoord op de 

lastige services van Marjet en met goed 

teamwork dichten we een gat van 7 punten. 

Er komt weer spanning in de wedstrijd. 

Helaas is het net niet genoeg en verliezen 

we deze set met 21-25.  

 

 

 

 

 

 

 

Er kan nog van alles gebeuren, we zitten dan 

ook nog maar op de helft van de wedstrijd. 

Vijfsetter dus! Toch gaan de volgende sets 

niet zoals gehoopt. De derde set gaat 

verloren met 15-25 en ook in de vierde set is 

het net ietwat te slordig en gaat de set met 

14-25 naar de tegenstander.  

We lieten ze zeker niet over ons heen lopen, 

maar RVC/Libanon was net wat beter. Het 

was een wedstrijd met ook zeker mooie 

bloks en verdedigende acties. Onze 

spelverdeelsters mogen ook niet vergeten 

worden, want onder andere dankzij hen 

sloegen we regelmatig mooie puntjes 

binnen. RVC/Libanon heeft alle hoeken van 

het veld gezien, hoor. :)  

Achteraf bleek de Sint zich ook een beetje 

vergist te hebben. De W van ‘winst’ bleek de 

M van ‘minst’ te zijn. Tja, we staan dan 

momenteel ook op de twaalfde plek met de 

minste punten, maar ik heb er vertrouwen in 

dat hier nog verandering in gaat komen. Die 

winst die komt nog wel! 

 

 

 

 

 

 

 

Dames competitie 



 

BOK DS 2 – Savok DS 1 
Zaterdag 3 november 2-3 

Zaterdag 24-11 mochten we weer een 

wedstrijd spelen. Het begon wat rommelig 

want waar was de scheids?? Dit werd door 

meedenken van de aanwezige Bokkers 

keurig opgelost, met dank aan de coach van 

de tegenstander van het jeugdteam…. We 

spelen vandaag zonder onze coach Medhat 

die in het buitenland andere verplichtingen 

had. Gelukkig namen Arjan en Luc zijn taak 

prima over, dankjewel! 

Helaas wordt onze selectie nog steeds 

geplaagd door blessures, had Mariette een 

ander leuk feestje en konden Joelle en 

Sylvana niet gemist worden op het werk. We 

waren dan ook erg blij dat Veerle en Marit de 

rest van het team kwamen ondersteunen, 

dankjewel! 

De 1e set was even wennen, onze service 

liep niet en Savok had gewoon wel een 

goede service, daar hebben we de set echt 

op verloren. Ons terdege bewust van het feit 

dat we deze set voornamelijk verloren 

hadden door eigen fouten hadden we wel 

het gevoel: dit is niet nodig, minder eigen 

fouten maken en dan komt het wel goed. 19-

25 was de uitslag van set 1. 

Met die gedachte zijn we dan ook de 2e set in 

gegaan en met succes! Met Marit in de dia en 

Veerle op de aanval speelden we goed en 

wisten we aardig wat punten te pakken. Dit 

leidde dan ook tot een vette winst, 25-16! 

Yes, nu met zijn allen op naar de volgende 

punten. Ook de 3e set speelden we goed, we 

vormden in het veld 1 team, hielpen elkaar  

en gingen voor iedere bal. Helaas kwamen 

we 2 puntjes tekort…23-25. 

Hmmm 1-2 in sets, dat is niet hoe we het 

graag zien, maar 3 punten pakken is nog 

steeds mogelijk, we gaan er weer voor! In 

deze set komt Anouk er ook achter dat je in 

dit spelletje moet scoren, dankjewel voor 

deze tip Arjan. En ja, het lukt we winnen de 

set met 25-22. Op naar set 5. We komen 

achter met 6-11, oeioei, dat gaat niet goed. 

We herpakken ons, spelen als een hecht 

team, gaan voor de bal in het achterveld, 

krijgen mooie set-ups, scoren aan het net 

zowel blokkerend als aanvallend en komen 

goed terug. Helaas net niet goed genoeg 16-

18 is de stand op het score bord. 

 Aan het eind van de wedstrijd komen we tot 

de conclusie dat we als team goed gespeeld 

hebben, de service te vaak fout ging, maar 

dat we wel meer punten hebben gemaakt 

dan Savok! 

Ingezonden door Annie 

 

 

 

 

  



 

 

 

BOK DR – HHK 1 
Zaterdag 24 oktober  

Nog op zaterdag 17 november is er gespeeld 

tegen HHK 1. Verloren met 6-2 helaas. 

Op 24 november werd er tegen 

Goedemorgen gespeeld. Als toeschouwer 

heb ik van een prima spelende BOK genoten. 

1e set; Begon gelijk spelend over en weer. 

Vanaf 10 punten ging Goedemorgen meer 

fouten maken. BOK liep uit en kon dit 

behouden. Set werd 25-16. 

2e set; Gelijk liepen we uit tot 13-5. Er werd 

goed gesmasht en prima samengespeeld. 

Er zat een hele lange rally bij. Tanny 

smashte deze set uit op 25-8. 

3e set; We gingen door waar we mee bezig 

waren. Ook fraaie afwisseling van smashes 

en korte ballen, waar Goedemorgen mee 

verrast werd. Setstand; 25-13 

4e set; Deze kon niet worden afgemaakt 

vanwege de tijd. Helaas werden er meer 

foutjes gemaakt en stopte de set op 14-13. 

Dat betekent dat de tegenstanders dan 1 

punt krijgen. 

Eindstand; BOK 7 punten Goedemorgen 1 

punt. 

Ingestuurd door Cobie Brouwer 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recreanten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


