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Uitslagen  
      

16-11-2018    

BOK HS 1 VOKO HS 3 3-2  

17-11-2018 

BOK DS 1 

Hands up/VVC 

Vught DS 1 

 

1-3 1-3 

BOK DS 3 Ardito DS 2 3-2 2-3 

BOK MB 1 

Kraftwell 

Symmachia 

1-3 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Eerste winst van het seizoen! 

 

 

BOK Journaal 
Week 46 

 

http://www.vvbok.nl/
https://www.facebook.com/Vvbok
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 
 

Oliebollentoernooi 

Op 8 december vind er een  recreatief 

oliebollentoernooi bij Olympus ’69 plaats in 

Halsteren. 

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. 

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  

 

 10-11-2018   

11:30 BOK JC 1 Voverdi JC 1 Kapelle 

13:45 BOK MB 1 Set Up MB 1 Kapelle 

13:45 BOK DS 2 Savok DS 1 Kapelle 

13:45 BOK HS 2 Savok HS 1 Kapelle 

16:00 BOK DS 1 

R\RVC/Libanon 

’50 DS 1 Kapelle 

 

 



 

 

VOKO HS 3– BOK HS1  
Vrijdag 16 november 2-3 

Een wedstrijd écht winnen geeft uiteindelijk 
toch een lekkerder gevoel dan 2 punten van 
de koploper pakken …  
 
Een korte update over de samenstelling van 
het team: H1 doet deze week beroep op 
assistent coach Arjan. Medhat goes 
international, een cursus in het buitenland. 
Alex heeft zich afgemeld. Luc heeft na 
vorige weekend toch weer last gekregen 
van zijn schouder en heeft deze week de 
knoop doorgehakt voorlopig niet meer aan 
te vallen. Gelukkig heeft Arvid geen terugval 
gehad na zijn rentree vorige wedstrijd. 
Robert-Jan z’n verkoudheid is gelukkig 
over. Kortom: Arjan krijgt een behoorlijke 
uitdaging mee met een dunne selectie…  
 
Het is vrijdagavond 20u30 … In de meeste 
Nederlandse huishoudens wordt er druk 
gedebatteerd: wordt het vanavond op de 
bank een avondje Voice of Holland of wordt 
er gekozen voor de voetbalwedstrijd 
Frankrijk tegen de Oranje-leeuwen?… Voor 
H1 van BOK staat de wedstrijd tegen VOKO in 
Oosterhout op het programma. Het is een 
hele klus om warm te worden in de koude 
zaal. Het is voor het hele team wennen aan 
de omstandigheden: de felle verlichting aan 
het plafond, de stoffige/gladde vloer en een 
ander type bal. Er heerst gelukkig nog wat 
adrenaline van vorige weekend in de aderen 
van de boys. Dat komt na het fluitsignaal nog 
niet meteen naar boven. Ondanks het feit dat 
BOK enthousiast begint, vallen de meeste 
punten aan de kant van de thuisploeg. De 
achterstand groeit en het spel van BOK blijft 
met vlagen rommelig. Er komt een time-out 
aan de kant van BOK om de koppen even bij 
elkaar te steken. Langzaam maar zeker 
begint BOK letterlijk en figuurlijk grip te 
krijgen. De achterstand wordt verkleind 
maar aan het begin van de set is er teveel 
ruimte gegeven aan de thuisploeg. VOKO is 
tevreden als zij de 25 aantikken. VOKO – 
BOK | 25-21 / 1-0.  
 

 
 
 
Arjan zet een andere opstelling neer. Onno 
krijgt een vaste plek in de basis. Joren 
begint op de bank en is daarmee de wissel 
voor Luc. Onze mannen wennen snel aan de 
opstelling en het gaat in de tweede set dan 
ook gelijk op. Servicedruk wordt beter en de 
aanvallers komen vaker door het blok van 
de thuisploeg. BOK neemt het initiatief over. 
Luc mag dan last hebben van zijn schouder 
maar zijn prikballen worden niet doorzien 
door VOKO. Het hele team zit nu lekker in de 
wedstrijd. Af en toe weet VOKO met een float 
service de verdediging van BOK aan het 
wankelen te brengen. Het andere wapen 
van de thuisploeg is de snelle aanval op 
positie 4, waar onze heren geen antwoord 
op hebben. Maar de boys bijten zicht als 
team vast in het spel. Deze set zet BOK als 
eerste de 20 op het scorebord en heeft dan 
een paar punten ruimte. De voorsprong 
wordt niet meer afgestaan aan de 
thuisploeg. VOKO – BOK | 21-25 / 1-1.  
 
Never change the winning team. De 
opstelling blijft hetzelfde. Met de wissel 
heeft BOK in 1 positie 3 spelverdelers in het 
veld staan. Dit brengt de thuisploeg aan het 
net in verwarring. Onze mannen krijgen 
steeds meer ruimte. De aanvallers kunnen 
direct scoren vanuit de aanval. Het blok zit 
er steeds dichterbij en ook de snelle 
middenaanval van de thuisploeg komt er in 
deze fase van de wedstrijd bij BOK niet meer 
langs. Ook in deze set bouwt ons team 
langzaam maar zeker een voorsprong op en 
is het weer BOK die als eerste de 20 aantikt. 
Het vertrouwen in het team neemt toe en 
BOK trekt ook deze set naar zich toe. VOKO 
– BOK | 19-25 / 1-2.  
 
De thuisploeg verandert de strategie aan 
het begin van de vierde set. BOK krijgt 
meteen een servicereeks van 6 punten niet 
onder controle. De achterstaand wordt 
geïncasseerd. Onze mannen laten zich niet 
van de wijs maken. De thuisploeg neemt 
meer risico maar BOK houdt stand en 
krabbelt weer op. Luc blijft met z’n 
prikballen de tegenstander verrassen en 
heeft een scorepercentage van 99%.  

Heren competitie 
 



 

De verdediging laat geen verstek meer 
gaan. Dit zorgt voor een spannende slotfase 
van de set. Bij de ‘big points’ staan de teams 
dicht bij elkaar. BOK blijft druk zetten maar 
het rendement uit de inhaalslag komt te 
laat. De servicereeks aan het begin van de 
set heeft de thuisploeg net voldoende 
ruimte gegeven op onze mannen nipt voor te 
blijven. De thuisploeg weet net op tijd de 25 
punten te verzegelen. VOKO – BOK | 25-23 / 
2-2.  
 
Een vijfsetter dus ! Als je vrijdagavond dan 
toch al opgaat aan een eigen 
volleybalwedstrijd in Oosterhout kan je er 
maar beter ook alles uit halen, toch?! Onze 
mannen gaan met dezelfde vechtlust als in 
de slotfase van de vierde set de laatste set 
in. De servicereeks van de thuisploeg blijft 
uit aan het begin van de set. Onze boys in 
green hebben de vibe te pakken. VOKO geeft 
BOK aan het begin van de set ruimte om 
initiatief te nemen en eigen spel te spelen. 
De focus is er bij BOK vol op. De thuisploeg 
heeft nog steeds geen antwoord op Luc z’n 
prikballen vanop de middenpositie. BOK 
sprint naar de 8. Er wordt gewisseld bij 3-8. 
BOK houdt het hoofd koel en put alle energie 
uit de thuisploeg. In de slotfase van de 
wedstrijd komt er weinig tot geen 
weerstand meer uit het kamp van de 
thuisploeg. BOK blaast in één ruk door naar 
de 15 punten, setwinst en wedstrijdwinst ! 
VOKO – BOK | 5-15 / 2-3.  
 
Arjan, namens het voltallige H1 team 
bedankt voor de coaching! Alyssa, bedankt 
voor de support vanaf de bank! 
 
Ingestuurd door Joost van Rooijen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOK DS 1 – Hands 

up/VVC Vught DS 1 
Zaterdag 17 november 1-3 

 

Op zaterdag 17 november reisden we met 

zeven speelsters, coach Arvid, verzorgster 

Meike en supporters Karl en Jack af naar 

het verre Berlicum voor het ‘hekken-

sluitersduel”. Marjet had er een wiskundig 

onderzoekje op losgelaten en zo ontdekt dat 

we de gewonnen-sets-rij van Fibonacci 

vandaag konden voortzetten: 0, 1, 1, 2, 

vandaag hopelijk 3. We hadden maar liefst 

twee 100% fitte 

speelsters en zelfs 

twee spelverdeel-

sters (uniek!), het 

metselwerk van de 

sporthal was on 

point (Arvid),  

Jessica had al snel 

een theme song voor deze wedstrijd 

bedacht (“put your hands up”), Sinterklaas 

zou ons misschien wel wat puntjes cadeau 

doen… kortom: op het inmiddels 

gebruikelijke leed na, stond niets ons in de 

weg om er een mooie wedstrijd van te 

maken!  

In de eerste set keken we echter al snel 

tegen een achterstand aan. We waren net 

niet scherp genoeg in de rallypass, kwamen 

er aanvallend niet doorheen, en waar de 

tegenstander servicebeurten van vaak vijf 

punten op rij had, kwamen wij niet verder 

dan series van twee of drie. Met als 

eindresultaat: 25-12.  

 

 

Zou de Sint stilletjes onze huisjes 

voorbijgaan na dit dramatische begin van de 

wedstrijd…? Maar we gingen niet bij de 

pakjes neerzitten: we waren wakker 

geschud en gingen er het beste van maken.  

De tweede set begonnen we met veel meer 

overtuiging dan de eerste. Alles ging 

hierdoor veel beter: moeilijke ballen 

werden van de grond gehaald en Lieke en ik 

konden door een stabielere pass meer 

variëren. Serviceseries van Hands up/VVC 

Vught werden eerder onderbroken door 

onze tegenaanval en zo kwamen we stukje 

bij beetje dichter in de buurt van de winst. 

Aan de buitenkanten sloegen Ilja, Marjet en 

Michelle heel wat punten binnen en ook 

vanaf het midden maakten Jessica en 

Martine het de tegen-stander moeilijk met 

een hoog blok en gerichte aanvallen. Helaas 

waren we te laat bij de 20 en verloren we 

met 25-21.  

‘Vijfsetter!’ riepen Karl en Jack vanaf hun 

eigen tribuneb(l)ok, en daar gingen we voor. 

De derde set begonnen we weer met een 

voorsprong, die niet meer werd 

weggegeven. Hands up/VVC Vught kreeg 

geen grip op onze services en bekeken 

aanvallen. Alles ging weer net wat beter dan 

in de tweede set, wat resulteerde in een 

krappe winst: 23-25.  

We hadden een stijgende lijn ingezet en 

moesten die nu doortrekken. Maar helaas… 

Een set met veel fouten aan onze kant 

eindigde in een verlies van 25-11. Geen rij 

van Fibonacci dus, maar er wordt wel één 

puntje bijgeschreven achter onze naam.  

‘We hebben nog niet eens de helft van alle 

wedstrijden gespeeld, dus er kan nog van 

alles gebeuren,’ zei onze positivo Michelle 

na de wedstrijd. En zo is het ook! De veilige 

negende plek lijkt ver weg, maar we hebben 

nog 14 wedstrijden te gaan.  

Dames competitie 
 



 

Volgende week gaan we weer knallen in het 

vertrouwde Groenewoud! Hopelijk zijn we 

dan wat meer compleet, wordt er wat 

huidvriendelijkere tape gebruikt (Lieke…) 

en kunnen we de stijgende lijn wèl 

doortrekken. À la prochaine! 

 

Ingestuurd door Muriël Boucherie 

 

BOK DS 3 – Ardito DS 2 
Zaterdag 17 november 3-2 

De eerste set begonnen we niet erg lekker. 

Passed kwamen de ballen niet waar ze 

moesten komen, er werd veel in het net 

geslagen of de ballen werden juist uit het 

veld geslagen. Er werden heel veel eigen 

fouten gemaakt, waardoor de set al snel 

werd verloren met 6-25. De tweede set 

moesten we even de eerste set vergeten en 

nu er meteen voor gaan. We gingen de 

tweede set er dan ook met een nieuwe start 

in en er werd zeker beter gespeeld. Deze 

set werden de gaten in het veld van de 

tegenstander beter opgezocht en ook 

stonden we beter te verdedigen. We 

wonnen deze set dan ook met 25-21. De 

derde set werd er hoe we in de tweede set 

speelde doorgezet. Dit zorgde er dan ook 

voor dat we deze set met 25-19 hebben 

gewonnen. 

 

 

In de vierde set kregen we meer service 

druk van de tegenstander, waardoor we 

telkens een paar punten achter stonden. Op 

het einde leken we nog even terug te 

komen, maar we hebben die set toch net 

verloren met 23-25. De vijfde set moesten 

we vanaf het begin meteen alles geven, 

want we wilden nu toch echt weleens een 

wedstrijd winnen. Er werd dan ook vanaf 

het begin alles gegeven, dit zorgde ervoor 

dat wij heel weinig eigen fouten hadden. 

Ardito had iets meer last van eigen fouten 

en hierdoor konden wij gewoon ons eigen 

spel spelen. We hebben deze set dan ook 

met 15-9 gewonnen.  Met 3-2 gewonnen van 

een team die met drie plekken boven ons 

stond, daar waren we heel blij mee. 

Ingestuurd door Lisa Hermes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze prachtige foto’s zijn mede mogelijk 

gemaakt door Frans Boogaard van Ardito! 

 

 


