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Uitslagen  
      

15-12-2018    

BOK HS 1 Mytilus HS 1 1-3  

BOK HS 2 AVC’87 HS 3 4-0  

BOK DS 1 

Sliedrecht Sport 

DS 3 

2-3 

1-3 

BOK DS 2 Groene Ster DS 1 4-0 4-0 

BOK DS 3 VV Stevo DS 2 3-2 2-3 

BOK MB 1 ROWI MB 1 1-3 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 
 

Kersttrainingen 

De Nieuwjaarswedstrijd van HS 1 

 

Foto van de week 
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Nieuws 
Deze week een exclusief verslag van het 

Oliebollentoernooi in Terneuzen! Inclusief 

foto’s. 

Ook zijn de foto’s van de kersttraining te 

vinden aan het eind van het verslag! 

Op 27 december en 3 januari(in overleg met 

Jack) zijn er GEEN trainingen. 

@vvBOK Instagram 
Zoals vele van jullie ondertussen al wel 

hebben gezien heeft BOK nu ook een eigen 

instagram account! Op deze manier kunnen 

wij gemakkelijk alle leuke foto’s met jullie 

delen ook al voordat het journaal online 

staat. Ook doen wij ons best zo vaak 

mogelijk foto’s te maken tijdens 

wedstrijden en die daar te delen. Ook willen 

we jullie vragen om gezellig mee te doen 

met foto’s maken zodat wij die met iedereen 

kunnen delen. Heb je een leuke foto? Stuur 

ze dan via een PB op insta, stuur een mail 

naar vvbok@webredactie.nl of stuur via 

Whatsapp naar mij (Angela) of Myrna dan 

zorgen wij dat ze zo snel mogelijk op 

instagram komen zodat iedereen er van kan 

genieten. 

Nieuwjaarswedstrijd 
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!  

Hierna zal ook nog een lekker 

nieuwjaarsborrel plaats vinden voor de 

hele vereniging! 

 

 

 

 

 

 

 

De web redactie wenst u fijne kerstdagen en 

een heel sportief 2019 toe! Tot in het nieuwe 

jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 
 

Agenda  
Het seizoen van 2018 is voorbij, op 12 januari in het 

nieuwe jaar 2019, beginnen er weer wedstrijden.  
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BOK HS 2 – AVC’87 HS 3 
Zaterdag 15 december 4-0 

Omdat we al sinds 19 oktober ongeslagen 
zijn, wordt de druk om te presteren steeds 
groter. 
Na ons verlies tegen VOKO (3-2 in 
Oosterhout) zijn er louter overwinningen 
geboekt, zelfs tegen de koploper. Dat zet 
deze wedstrijd wel in een ander licht en 
werd ook al tijdens de laatste trainingen 
duidelijk dat zo’n zegereeks behoorlijk 
tussen de oren gaat zitten. Er wordt iets 
verwacht door de buitenwereld… 
 
Met een groot zelfvertrouwen gaan we de 
wedstrijd aan en zelfs het feit dat de 
tegenstander in onze kleedkamer moet 
omkleden (’t moet niet gekker worden…) 
brengt ons niet van de wijs. Deze 
psychologische strijd is aan ons niet 
besteed. 
 
Het net stond al klaar van de vorige 
wedstrijd en dat gaf ons een makkelijke 
opwarming. We spraken met Ilja (de scheids 
voor vandaag) af om de warming-up niet te 
lang te maken, zodat we de energie vooral 
tijdens de wedstrijd kunnen benutten. 
Hoewel Ilja dacht dat wij wel een uur 
opwarming nodig hadden, vanwege onze 
overjarige stramme botten, ging ze toch 
akkoord. Het verhaal van deze wedstrijd is : 
servicedruk !! 
 
De eerste set treden we aan met Arjan en 
Wim jr (spelverdeler en diagonaal), Jelle en 
Wim sr op het5 midden en Rinus en Karl op 
de “buiten”.  De strijd gaat gelijk op en na een 
6-5 stand wordt na een goede opslagserie 
van Rinus, de voorsprong uitgebouwd naar 
12-6. Op dat moment denkt Karl, 
hoogmoedig, een bal voor Jelle te moeten 
wegsnoepen en komt in botsing met de arm 
van Jelle. Het gevolg is ontzetting bij Karl, 
want het is voor hem onduidelijk of de 
sportbril voor of achter zijn ogen zit…. 
 

 
 
 
 
Nadat hij zijn ogen weer geopend heeft, ziet 
hij dat de bril weliswaar in de kreukels ligt, 
maar alleen een kleine schaafwond aan de 
oogkas heeft veroorzaakt. Dit vraagt om een 
wissel en Jack neemt zijn plaats in. De 
ongelukkige botsing heeft geen invloed op 
de strijdlust van het team en gestaag wordt 
de voorsprong verder uitgebouwd. Na een 
tussenstand van 21-12 wordt uiteindelijk 
door een pike opslag serie van Arjan de set 
binnen gehengeld met 25-16. 
 
De tweede set is Karl weer zo goed als 
opgeknapt en is het bloed van zijn gezicht 
verdwenen. 
De 2e set wordt gestart met dezelfde zes op 
dezelfde posities. We lopen al snel uit naar 
8-4 waarop onze tegenstander een time out 
neemt. Deze heeft effect en AVC komt sterk 
terug naar zelfs een voorsprong bij 13-14. 
Een goede opslagserie van Wim jr, en een 
bekeken plaatsbal van Arjan, brengt onze 
voorsprong terug naar 19-15 waarop AVC 
opnieuw een time-out moet nemen om ons 
ritme te verstoren. Opnieuw brengt de time-
out het gewenste resultaat voor AVC en 
komen ze gestaag terug. Dan kan coach 
Jack het niet meer aanzien en brengt hij bij 
21-19 zichzelf erin voor Wim sr. Dit 
weerhoudt AVC er niet van om toch door te 
stomen naar 22-21 waarop het de beurt is 
aan coach Jack om een time-out aan te 
vragen. Dit brengt soelaas en is het opnieuw 
Arjan die de set binnen serveert met 25-21. 
 
Het wordt eentonig, maar ook de 3e set 
wordt aangevangen met dezelfde 6 
personen op, je raad het al, dezelfde 
posities…De strijd gaat in beginsel gelijk op 
en ook Ilja houdt gelijke tred door de 
twijfelballen eerlijk te verdelen over de 
twee teams. 
 
 
 
 
 
Maar bij een stand van 8-8, krijgt Rinus de 
geest en serveert direct door naar 13-8, 

Heren competitie 



 

mede door de voortreffelijke aanvallen van 
Jelle, Karl en Wim (zowel sr als jr), 
natuurlijk op aangeven van Arjan. Een 
goede pass mond in de regel uit in een punt. 
Op 18-12 komt Jack in het veld, opnieuw ter 
vervanging van Wim sr. Het team geeft geen 
punt meer weg en deze keer is het Jelle die 
met een puike opslagserie de laatste 5 
punten vergaard.  25-13. 
 
De laatste set wordt Wim jr achtergelaten 
op de bank en komt coach Jack zelf vanaf 
het begin binnen de lijnen. Na een matig 
begin tot 2-2, krijgt ook Karl het heilige vuur 
en serveert direct door naar 6-2 waarna 
Jelle dit nog eens dunnetjes overdoet en de 
stand op 10-3 brengt. Vanaf dat moment is 
de tegenstand gebroken en kan er rustig 
gewerkt worden aan het veiligstellen van de 
4-0 overwinning. Als dan ook Rinus zomaar 
even 7 keer op rij sterk serveert, en de stand 
naar 18-6 brengt, kan de champagne al uit de 
koelkast, want dit pakken ze niet meer af. Bij 
19-9 wordt Wim sr vervangen door Wim jr, 
om de laatste punten binnen te halen. 
Echter pakt dit niet goed uit en maken de 
gasten 3 punten op rij, 22-13. Coach Jack 
wordt zenuwachtig en wisselt Wim jr weer 
terug voor Wim sr. 
Het is opnieuw Jelle die de set uitserveert , 
25-13. 
 
Opnieuw een eclatante zege voor H2, dat nu 
de ranglijst bestormt en doordringt naar 
een 4e plaats met 30 punten uit 9 
wedstrijden en maar 2 punten verwijderd 
van plaats 2 !!! 
Een mooi resultaat waardoor de feestdagen 
nog meer beleefd zullen worden… 
Het was nog lang onrustig in de kantine van 
de sporthal 
 
Aan allen een fijne vakantie, prettige 
feestdagen en alvast een voorspoedig 2019 
toegewenst van team Heren2. 
 
Ingestuurd door Karl Doolaege 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOK DS 1 – Sliedrecht 

Sport DS 3 
Zaterdag 15 december 2-3 

15 december, 18.35u kwam onze inval coach 

in een kek pak met zijn telefoon aan zijn oor 

aangelopen. Druk druk druk. Hij moet 

natuurlijk alvast oefenen op zijn Italiaanse 

uitzending in februari. Hij had geen beter 

publiek kunnen hebben dan FC Bambi aan 

de overkant. De coach van de jonge hertjes 

keek al jaloers richting Onno en voelde zich 

als een kat in een vreemd PAKhuis.   

Met een inspirerende peptalk aan de start 

van de wedstrijd: “we gaan winnen he 

dames, nee grapje, ja toch wel”, gingen we 

er volle bak tegenaan. Het was zo van PAK jij 

die bal! Jij PAKt die bal! Goed gePAKt joh! 

PAK aan FC Bambi! Als echte jagers gingen 

waren we op pad en PAKte die eerste set! 

Heerlijk! Lekker hoog in de energie en 

werken voor elkaar. Afwisselend spel kon 

tot stand komen na goede passes. Het gaf de 

aanvallers kansen om zowel hard door te 

slaan als af en toe een (1, zie schema). De 

spirit zat erin en set 2 zou van hetzelfde 

laken een PAK worden. Helaas werden er 

wat vaker ballen (2) geslagen en ging het 

minder voorspoedig dan de vorige set. Dit 

resulteerde in een verlies van die set. Dan 

die beruchte derde set. Van alle zenuwen en 

stress zat Onno met (3) langs de kant. Of 

was het omdat zijn PAK te strak zat.. Hoe 

dan ook, die wonnen we! Wat?! Ja hoor, we 

PAKten goed uit! PAK van mijn hart. Zouden 

we het dan toch nog kunnen…? Je weet wel, 

winnen….?! Nog één set en winst zou een feit 

kunnen zijn.. Spannend man! In de vierde set 

kwam het onder andere aan op conditie en 

ook al stonden de Bambi’s nog maar net op 

de poten, rennen kunnen ze wel. De (1) 

zagen ze en maakten het vervolgens zelf af.  

 

 

 

Er werd gelukkig niet afgefloten voor een 

(4) en mocht de rally verder. Helaas konden 

we het niet afmaken en PAKte die *piep* 

bambi’s de vierde set…… Dan maar 3-2! We 

zouden niet bij de PAKken neerzitten! Het 

was een nek aan nek race in de vijfde set! 

Even volhouden en knallen, zonder (5) en 

(6), en potverdorie die winst een keer 

PAKken!! 13-11 staan we voor!! Zoooo 

dichtbij!! Toen 13-14 door stomme (7) van 

ons en zo waren wij de ‘bambi’s’ geworden 

die met grote ogen in de koplampen van de 

auto keken op de snelweg en verstijfde…. 

een verschrikkelijk stom en pijnlijk einde 

met een bal die voor onze neus op de grond 

viel. *piep* 

Ondanks de inzet van onze fantastische 

scheidsrechters, tellers, het opzwepende 

publiek, de man in PAK en onze energie en 

inzet resulteerde het helaas in verlies. Aan 

de andere kant kunnen we een streepje 

zetten bij wedstrijden waarbij we 2 punten 

PAKten! Toch iets positiefs. En om helemaal 

goed af te sluiten willen we jullie meenemen 

in dit PAKkende lied:  

https://www.youtube.com/watch?v=cgeDX

Sx-lGc  Nu met z’n allen!!! ONNO, MAG IK JE 

TOYBOY ZIJN?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames competitie 

https://www.youtube.com/watch?v=cgeDXSx-lGc
https://www.youtube.com/watch?v=cgeDXSx-lGc
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2 3 

4 

 

5 
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BOK DS 2 – Groene Ster 
DS 1 
Zaterdag 15 december 4-0 

Vandaag was de laatste wedstrijd van dit 

kalenderjaar. Donderdagavond was al 

uitgebreid over de wedstrijd gesproken en 

dat was ook het moment dat onze eigen 

Mini, bij jullie misschien beter bekend als 

Sylvana, erachter kwam dat de wedstrijd 

om 16.45 uur was. Zij gaf toen al aan dat ze 

er dan misschien wel bij kon zijn. Vrijdag 

hoorden we er niks meer van, maar 

zaterdagochtend kwam er dan toch een 

bericht. Onze mini deed, voor het eerst dit 

seizoen, mee aan de wedstrijd. Ook was het 

nog even spannend of we wel een 

scheidsrechter zouden hebben, maar 

gelukkig bood Tom zichzelf aan als 

vrijwilliger. Bedankt hiervoor! Om 16.45 uur 

konden we beginnen aan de wedstrijd, deze 

keer dus met Mini en Franciska, maar 

zonder Annie en Myrna.  

 

De eerste set begon zoals iedereen gewend 

is van dames 2. Rommelig, weinig punten 

scoren en niet scherp genoeg. We moesten 

nog even op gang komen. Groene Ster had 

ook snel een voorsprong en in het begin 

konden wij niet aanhaken. Toen gebeurde 

er echter iets, wat men niet van dames 2 

gewend is. De koppies gingen omhoog en 

we begonnen als een team te spelen. We 

maakten steeds weer een aantal puntjes en 

uiteindelijk kwamen we gelijk met Groene 

Ster. We bleven onszelf en anderen 

verrassen, want waar wij normaal aan het 

einde van de set rare dingen gaan doen 

bleven we nu gefocust en spelen als een 

team. Na een aantal spannende punten 

wonnen wij de set met 28-26. 1-0 voor BOK!  

 

 

 

De tweede set startten we met een 

voorsprong en de sfeer werd steeds 

gezelliger en positiever. We haalden weer 

verschillende van onze liedjes uit de kast 

en we gingen vrolijk door met de wedstrijd. 

Maar natuurlijk ging het mis. Het werd iets 

te gezellig en de focus verminderde. Waar 

we eerst een aantal punten voorsprong 

hadden, stonden we nu ineens weer gelijk, 

het was ineens 17-17. De focus moest terug. 

Een goede serviceserie in combinatie met 

goed spel als team zorgden ervoor dat we 

ook de tweede set wonnen. Dit keer met 25-

17. 2-0 voor de BOKKIES!  

 

Zou het dan echt kunnen? Zouden we een 

wedstrijd kunnen beslissen door de derde 

set te winnen? Wij konden het bijna niet 

geloven, maar die derde set moest 

natuurlijk wel eerst gewonnen worden. En 

geloof me, het was weer echt die beruchte 

derde set. Door een vliegende start 

stonden we gelijke weer een paar punten 

voor. Maar ineens sloeg het om. We 

maakten fouten en de communicatie 

verliep af en toe niet zo soepel. Normaal 

zouden onze koppies nu gelijk omlaag 

gaan, maar nu bleven we positief en we 

zetten als hele team onze schouders 

eronder. We kwamen weer in ons goede 

spel en we bleven punten maken. Het ging 

zelfs zo goed dat we ook deze set wonnen. 

25-23 en dit betekent 3-0 voor BOK!  

 

De wedstrijd was natuurlijk al gewonnen, 

maar we wilden heel erg graag die 5 

punten. Elk puntje is belangrijk, want wij 

willen wel graag een keer gaan stijgen op 

de ranglijst. We besloten dan ook om alles 

te geven in deze laatste set. Met goede 

services, prima passes en keiharde 

aanvallen scoorden we punt na punt in deze 

set. We gingen er steeds meer in geloven 

dat alle 5 de punten in Kapelle zouden 

blijven. Dit gebeurde ook, het werd namelijk 

25-18 voor ons en dit was dus 4-0!  



 

Met een goede wedstrijd het kalenderjaar 

afsluiten. Dat was het idee waarmee we 

aan de wedstrijd begonnen. Dit hebben we 

meer dan waargemaakt. 5 punten erbij en 

ook  

nog als team goed gespeeld. Nu staan er 

voor een aantal dames uit het team nog 2 

uitdagingen op de kalender in dit jaar. Ten 

eerste de kersttraining, want we willen 

natuurlijk wel weer leuke outfits hebben. 

En daarnaast gaan we, vlak voor het einde 

van het jaar, met een aantal dames nog 

afreizen naar Goes om daar mee te doen 

met het oliebollentoernooi van Mytilus. 

Voor ons is er dit kalenderjaar dus nog 

zeker wat te doen op volleybalgebied. En 

daarna gaan we natuurlijk weer vrolijk 

verder in 2019.  

 

Dames 2 wenst u voor nu alvast fijne 

feestdagen en een gelukkig, gezond en 

sportief 2019! 

 

 

  



 

 

 

Met 9 spelers in drie auto’s reden wij om 

8:30u richting Terneuzen om met twee 

teams elk 4 wedstrijden te gaan spelen. Dat 

is altijd nét te doen omdat met wat pauzes 

tussen de wedstrijden, de energie en de 

concentratie al een eind is verbruikt bij de 

“Bok-kies” en dat is zeer begrijpelijk. 

Desondanks hebben we een groepje 

spelers die tot het eind van de ochtend altijd 

de schouders eronder zet en met veel 

sportiviteit en plezier de wedstrijden 

afwerkt. Leuk om te zien!  

Bok niveau 5  

Vlinder kon helaas niet mee maar waren 

Lieke, Inde, Febe en Sarah met z’n vieren 

tóch een compleet team. Evi (een kersvers 

nieuw lid) vond het nog een beetje té 

spannend om nu al wedstrijdjes mee te 

spelen maar wilde (nadat we het aan haar 

vroegen) toch graag mee om te kijken hoe 

dat allemaal in zijn werk ging. Heel erg 

goed dat je dat deed Evi! Dit team heeft 

zéker kwaliteiten om goed te kunnen 

overspelen en zo extra punten bij elkaar te 

verdienen. Toch laten de meiden zich nogal 

eens verleiden om in het spel van de 

tegenstanders mee te gaan en ook te gaan 

pingpongen zoals de tegenstander dat doet. 

Serveren is ook géén probleem voor deze 

meiden zodat er voor ons als trainers een 

uitdaging klaar ligt na de kerstvakantie om 

bij de meiden rust in het spel te gaan 

brengen en flink te gaan trainen op een 

aanvalsopbouw. Alle vertrouwen in deze 

meiden dat we dat voor elkaar gaan krijgen. 

Deze ochtend wonnen we aardig wat setjes 

dus we waren enigszins verbaast dat er 

toch slechts een gedeelde 5e plek het 

resultaat was in een poule van 6.  

 

 

 

 

 

Bok niveau 4  

Deze keer weer een compleet team met 

Samuel, Maurice, Remco en Adriaan. Ook 

een zeer sociaal team en aardig voor 

elkaar, ook als het even niet lukt met 

iemand. Plezier staat vooróp in dit team! 

Leuk en fijn om te zien omdat ik eerlijk moet 

zeggen dat de volleybalkwaliteiten wat 

uiteen lopen maar daar gaan we hard aan 

werken! Wedstrijd 1 tegen Stevo 6 begon 

wat moeizaam in de eerste set. De heren 

moesten duidelijk nog wakker worden 

maar in de tweede set werd dit goed 

gemaakt en eindigde in 9-9. Ook tegen 

Stevo 7 was het pittig en ondanks dat de 

vang-gooi ballen al beter gingen deed 

Stevo dit óók en moesten we toch in de 

tweede set de handdoek in de ring gooien 

bij een stand van 17-5. Tegen Scheldesport 

lukte het serveren bij Samuël al een stuk 

beter na wat technische aanwijzingen en 

dat gaf het ook duidelijk veel meer plezier 

bij hem in het spel. Deze wedstrijd eindigde 

in een gelijke stand en dat resulteerde 

uiteindelijk in een 4e plaats in de poule van 

7. Knap gedaan!  

Voor iedereen fijne feestdagen 

toegewenst!! 
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BOK-kies teamfoto 

 

 

  



 

 

 

 

  

Kerst training 2018 



 

 


