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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 

De Nieuwjaarswedstrijd van HS 1 

 

Foto van de week 
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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  
 

 15-12-2018   

14:30 

14:30 

16:45 

16:45 

16:45 

BOK HS 1 

BOK DS 2 

BOK HS 2 

BOK DS 2 

BOK MB 1 

Mytilus HS 1 

VV Stevo DS 2 

AVC’87 HS 3 

GroeneSter DS1 

ROWI MB 1 

Kapelle 

Kapelle 

Kapelle 

Kapelle 

Kapelle 

19:00 BOK DS 1 

Sliedrecht 

Sport DS 3 Breda 

    

 



 

 

 

BOK HS 2 – Stevo HS 3 
Zaterdag 8 december 3-2 

Rondvraag in de dagen voor de wedstrijd 
leerde dat iedereen deze keer van de partij 
zou zijn. Zonder de supersubs Alex en 
Martin die voor ons vorige week  de punten 
binnenhaalden! Maar weer wel met Wim jr., 
terug van weg geweest en die nog steeds 
baalde dat hij vorige week eieren voor zijn 
geld gekozen had door af te reizen naar 
verre oorden in plaats van de kraker tegen 
zijn oude Savok mee te maken. 
We waren nog in de euforische flow van 
vorige week toen we aan de wedstrijd 
begonnen. Het was direct 3-0 voor en de 
verwachting was dat we ook nu weer een 
hoop punten gingen pakken. 
Wat er toen gebeurde is nog een raadsel 
maar in een mum van tijd was de stand 
ineens 15-4 !!! voor Stevo. BOK H2 lag 
volledig  de slachtbank van de jonge 
tegenstanders. Tijd om de koppen bij elkaar 
te steken. Na dit kort onderonsje leken we 
de draag weer op te pakken, we kropen 
dichterbij. Mede door de wisselvalligheid 
van de opponent en de rust en geslepenheid 
van de oude bokken wisten we deze set 
binnen te slepen met 25-22. Keurig mannen 
na zo’n achterstand. Er was niet eens een 
Fristi voor nodig geweest!! 
De tweede set leek een walk over te worden. 
Bij een stand van 20-6 in ons voordeel was 
iedereen al met van alles bezig behalve met 
volleybal. Gelukkig konden we deze set toch 
ook nog net met 25-17 binnenhalen. 
De inhaalrace van Stevo gaf ze in de 3e set 
vleugels. Bij BOK leek de energie reeds af te 
nemen, was de pijp al leeg? Ondanks wat 
tegengepruttel ging deze set naar Stevo 19-
25. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Iedereen was er van overtuigd dat we het 
niet op een 5e set moesten aan laten komen. 
Het was nu alles of niets. Het ging weer de 
goede kant op. Jelle werd veelvuldig 
ingeschakeld voor de nodige punten (was 
waarschijnlijk de enige die nog puf had). In 
het veld zelf werden tijdens de ralley’s 
spontaan andere opstellingen aangenomen 
die niet alleen de tegenstander verraste 
maar ook onze eigen setupper Arjan was 
even de weg kwijt. Gelukkig maar dat 
anderen nog wel meedenken en uitleg 
kunnen geven. Inmiddels werd Karl nog aan 
het net ingebracht om de aanval wat power 
mee te geven en Stevo definitief op de 
knieën te krijgen. 
Ook de 4e set was voor BOK (25-20) 
waarmee de prognose voor deze wedstrijd 
weer naar het rijk der fabelen kon worden 
verwezen. 
Na afloop in de kantine nog een biertje/fris 
gedronken waarbij het opvallend was dat 
wij de enige betalende klanten waren. Ligt 
dat aan de heren van BOK 2? Iets om in de 
gaten te houden mannen. 
Dan maar een vorkje geprikt in een van de 
horeca etablissementen die Axel rijk is, 
restaurant de Pyramide. Een shoarma-
steakhouse. Ook Anne-Marie had vast wat 
lekkers uit kunnen kiezen. Toen de 
bediening alleen voor Jack een biertje 
kwam brengen werd er wat gemompeld of 
gemopperd? Geen klachten gehoord over 
het eten. Opvallend was wel dat ook hier  
BOK als enig gezelschap aanwezig was.  Zijn 
wij dan zo erg?? 
Ingestuurd door Rieni Mondeel 
 

 

Heren competitie 



 

 

 

BOK DS 1 – Spie/De 

Burgst Breda DS 1 
Donderdag 29 november 1-3 

Vlak na het avondeten vertrokken we op 

donderdag 29 november naar Breda. Er lag 

best wat druk op deze wedstrijd: Spie/De 

Burgst Breda stond op de elfde plek met 

maar een paar punten meer dan wij – 

misschien kon er vandaag gewonnen 

worden…? Thuis 

hadden we geen 

tijd meer gehad 

om een toetje te 

eten, maar 

gelukkig had 

Martine er genoeg 

meegenomen 

voor het hele 

team. Ondanks het tijdstip waren ook onze 

trouwe fans aanwezig en zelfs Sinterklaas 

had besloten om naar de wedstrijd te komen 

kijken! 

Het effect van de toetjes was meteen te zien 

in set 1: met een enorme vechtlust begonnen 

we aan de wedstrijd. De pass lag stabiel, de 

dubbele wissel pakte goed uit en met 

gevarieerd spel en veel mooie 

aanvalsacties sleepten we de eerste set 

binnen: 21-25! Vrijwel alles lukte en we 

waren vastberaden dit mee te nemen naar 

de volgende set.  

In de tweede set leek het energie-effect te 

zijn uitgewerkt en stonden we binnen de 

kortste keren met 13-03 achter. Maar toen 

kwam Marjet aan service en was het ineens 

13-11! We lieten zien ons niet zomaar 

gewonnen te geven en knokten ons terug in 

de wedstrijd, maar Spie/De Burgst Breda 

trok aan het langste eind en won met 25-23. 

 

 

 

 

In set 3 lieten we zien waarom dit onze minst 

favoriete uitwedstrijd van het seizoen is. 

Hoeveel beleving er was in de eerste set, zo 

weinig beleving was er in de derde: 25-19. 

 

Met bloed, zweet en gelukkig geen tranen 

vochten we ons in de vierde set terug in de 

wedstrijd. Via service¬kanon Martine werd 

een achterstand van zes punten 

weggewerkt en de prikballen achter het 

blok werden allemaal verdedigd. Helaas 

viel in de loop van deze set de pass weg en 

kwamen we maar tot 25-17.  

Strijdend ten onder, voor de tiende keer op 

rij verloren, met bloed, zweet en geen 

tranen gespeeld… Aan krantenkoppen-

inspiratie was nadien geen gebrek. Het was 

een wedstrijd waarin hoogte- en 

dieptepunten elkaar in rap tempo 

afwisselden en waar we met een gemengd 

gevoel op terugkijken – van “#kut” tot “prima 

voor een donderdagavond-wedstrijd”. Op 

zaterdag 15 december spelen we de laatste 

wedstrijd van 2018 tegen Sliedrecht Sport 

DS3 in het Groenewoud. Au revoir! 

 

 

 

 

 

 

 

Dames competitie 



 

BOK DS 2 – Kraftwell 
Symmachia 
Zaterdag 8 december 

Afgelopen zaterdag 8 december moesten 

de dames van BOK voor de één na laatste 

keer dit seizoen hun wedstrijdkleding uit de 

kast halen. Er stond een uitwedstrijd in 

Roosendaal op het programma, die aanving 

om stipt 17.00. Met de grootste (eigen) 

selectie van maar liefst negen speelsters 

van dit halve seizoen vertrokken de dames 

vol goede moed richting het regenachtige 

Brabant.  

De coach en onze twee assistenten zouden 

iets later arriveren dan gepland, in verband 

met een andere uitwedstrijd in Tilburg. 

Toen wij vernomen dat zij één punt hadden 

gepakt met een krappe selectie van zes 

man was de zaak zo klaar als een klontje: 

wij gingen ook minstens één punt pakken 

tegen Kraftwell! De eerste stappen richting 

de punten werden als snel gezet, toen 

bleek uit de warming-up dat onze twee, al 

voor langere tijd geblesseerde, speelster 

Wendy en Denise zonder al te veel 

problemen mee konden spelen.  

Vlak voor aanvang van de wedstrijd viel er 

een akkefietje voor tussen een speelster 

van BOK en een té fanatieke toeschouwer 

van de tegenpartij, wat zorgde voor een 

hoop woede en frustratie onder de 

speelsters van BOK. Het publiek bleek een 

regelrechte ramp, vooral als je ertussen 

moest gaan staan om te serveren. Tot onze 

grote spijt reageerden ze erg onsportief op 

onze aanwezigheid. Dit resulteerde in een 

hoop ‘Mis’, ‘Boe’ en ander, onsportief 

geschreeuw.  

 

 

 

 

Wie dames 2 een beetje kent, weet dat 

minder dan de helft van het team maar 

immuun is voor dit soort opmerkingen en 

normaal gesproken dus zou bezwijken 

door de opmerkingen. MAAR, niets bleek 

minder waar op deze glorieuze 

zaterdagavond! Vol goede moed, positiviteit 

onderling en steun vanaf de zijlijn wonnen 

we de eerste set met 21-25.  

Vlak voor de twee set schoven onze twee 

assistenten ook aan bij het gezelschap. 

Meteen zaten ze vol goede tips en 

aanwijzingen, die vrijwel direct leidden tot 

punten voor BOK. Helaas kwam in de 

tweede set nog een tegenslag voor de 

dames; dit keer niet van het publiek, maar 

van de scheidsrechter. Hij floot een paar 

keer af voor opstellingsfout, maar was 

gelukkig wel bereid dit uit te leggen. De 

eerste fout was evident, maar aan de 

andere fouten kon worden getwijfeld. Tot 

onze grote spijt konden we dit niet 

controleren, omdat zo’n grote vereniging 

als Kraftwell nog niet doet aan DWF live 

bijhouden op een tablet… Door alle 

omstandigheden en wat gerommel in het 

veld leidde deze set helaas tot winst voor 

de tegenstander.  

In de derde set was de woede flink 

opgelopen bij een aantal speelsters, maar 

ook de coach kon er wat van. Die hebben we 

net op tijd bij de scheidsrechter vandaan 

weten te houden, anders had hij een kruk 

op zijn neus gehad. Desondanks begonnen 

we de derde set erg sterk met een 8 – 1 

voorsprong door een goede serviceserie 

van Anouk en Mariëtte. Dit wisten we de 

hele set vol te houden, wat resulteerde in 

een 25-27 winst voor BOK. 1 -2!  

 

 

 

 

 



 

De laatste set was ongekend. We kónden 

niet anders dan winnen. Niet alleen van de 

tegenstander, maar ook van het publiek en 

de scheidsrechter. Door een goede 

serviceserie van Wendy, mooie passes van 

de libero, perfecte set-ups van de 

spelverdeler en de uiteindelijke score van 

de aanvallers speelden wij onszelf naar het 

matchpoint. Ik weet niet meer wie er 

serveerde, maar de speelster van 

Kraftwell moest moeite doen om hem goed 

te passen, wat resulteerde in een bal op de 

grond voor de voeten van de 

spelverdeelster. WE HADDEN GEWONNEN! 

Het was bijna niet te geloven, maar sinds 

heel wat jaren tegen Kraftwell gespeeld te 

hebben, trokken wij een keer aan het 

langste eind. Vreugde alom, behalve bij de 

tegenstander natuurlijk.  

Helaas doen deze vier punten momenteel 

nog niets voor onze score in de ranking, 

maar wij hebben dan ook een wedstrijd 

minder gespeeld. Aanstaande zaterdag 

staat al in onze agenda voor de volgende 

paar punten, dan spelen wij om 16.45 tegen 

Groene Ster DS1. Komt dat zien! 

  



 

 

 

BOK DR – HHK 1 
Zaterdag 8 december 5-3 

De Bongers – BOK 5-3 

Zaterdag 8 december speelden we tegen 
De Bongerd. Coby was ook weer van de 
partij, hoewel haar knie nog niet helemaal 
goed was. We waren vrij vroeg aanwezig en 
er was een veld vrij, zodat we van tevoren 
even warm konden spelen. Dus begonnen 
we warm aan de 1e set. Maar ook dat mocht 
niet baten, zoals zo vaak moesten we op 
gang komen. Het ging wel ongeveer gelijk 
op maar toch verloren we deze met 25-22.  
De 2e set begonnen we slecht, mede door 
de matige setups van de spelverdeler , 
ondergetekende dus, kwamen we al vrij 
snel behoorlijk achter. Toch wisten we deze 
set nog wel te winnen met 25-23. De 3e set 
konden we lang niet uitspelen en dit werd 
16-14 voor de Bongerd, dus gingen de 2 
punten net naar dit team. Zoals aan de 
stand te zien ging het de hele wedstrijd 
gelijk op, met lange rally’s. Meestal 
beginnen we nog aan een 4e set. Tot voor 
deze wedstrijd stonden we eerst in de 
poule, maar na deze nederlaag niet meer 
denk. Volgende keer beter.  
Ingestuurd door Ineke Meeuwse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreanten 


