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BOK website 
 

Meer volleybal nieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

Volg ons ook Facebook voor actuele 

nieuwtjes!  

En nu ook op Instagram voor leuke foto’s en 

filmpjes van alle teams! 

Tips voor de website of nieuwsbrief?  

Mail naar: webredactie@vvbok.nl 
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Onze excuses! 
Door een ontzettend drukke periode met 

school en werk is het voor ons lastig om 

iedere week een nieuw mooi verzorgd BOK 

Journaal online te zetten. Wij doen onze 

uiterste best om het journaal zo vaak 

mogelijk te publiceren met de kwaliteit die 

jullie gewenst zijn, echter kan het zijn dat er 

net als nu soms weken gecombineerd 

worden door een gebrek aan tijd. Wij hopen 

dat jullie dit begrijpen. 

@vvBOK Instagram 
Zoals nu bij bijna iedereen al bekend is heeft 

BOK nu ook een eigen Instagram page. Wij 

als web redactie doen onze best om waar 

mogelijk tijdens wedstrijden foto’s en 

filmpjes te maken maar natuurlijk kunnen 

wij niet overal bij zijn en daarom hebben wij 

hulp nodig!!  

Probeer waar mogelijk leuke foto’s en 

filmpjes te maken tijdens wedstrijden, 

trainingen of gewoon gezellig in de kantine. 

Stuur deze foto naar webredactie@vvbok.nl 

of via Whatsapp of Instagram en dan zorgen 

wij dat het zo snel mogelijk word gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 
 

Agenda  
 

 02-02-2019   

10:00 Voverdi JC 1 BOK JC 1 Dinteloord 

13:30 Voltenda DS 2 BOK DS 1 Nieuwendijk 

14:00 Mytilus DS 2 BOK DS 3 Goes 

16:00 Set Up MB 1 BOK MB 1 Breda 

16:00 Mytilus DS 1 BOK DS 2 Goes 

18:00 Mytilus HS 3 BOK HS 2 Goes 

19:00 BOK HS 1 Kraftwell 
Symmachia 

Kapelle 

    

    

 09-02-2019   

14:30 BOK DS 2 YVC DS1 Kapelle 

14:30 BOK MB 1 Set Up MB 1 Kapelle 

16:00 Flits HS 1 BOK HS 1 Papendrecht 

16:45 BOK HS 2 VOKO HS 6 Kapelle 

16:45 BOK JC 1 Kraftwell 
Symmachia 

Kapelle 

19:00 BOK DS 1 Volley Zuid DS 1 Kapelle 
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Rowi HS 2 – BOK HS 2 
Zaterdag 12 januari 3-1 

Allereerst wil ik bij deze onze trouwe volgers een 

allerbest, sportief en vooral gezond 2019 

toewensen. Op de tweede zaterdag van 2019 moest 

heren 2 het opnemen tegen Rowi in Etten-Leur. De 

eerste wedstrijd tegen hen stond bij de meest van 

onze spelers als een zwarte bladzijde in ons 

geheugen, want zeker dit seizoen zijn we nog nooit 

zo kansloos ten onder gegaan als tegen deze jonge 

ploeg uit Etten Leur. De voorgaande training werd 

onder de bezielende leiding van Wim (senior) goed 

doorstaan en dus waren we zowaar compleet voor 

dit duel. Bart had de thuis haven ook weer 

gevonden na een stage op zee en was er ook weer 

bij.  

In de auto werd de generatiekloof tussen Jack, 
ondergetekende en Jelle enigszins gedicht 
doordat Jelle onze scherminstellingen van onze 
mobieltjes heeft aangepast. En daarmee is een 
rode draad van deze dag wellicht gelijk 
aangegeven, nl. schermen. Jelle gaat namelijk zijn 
leven binnenkort ook nog wagen tijdens een 
partijtje schermen (daar is ie weer). De Tom Tom 
van senior moest ons naar het turfschip in Etten 
Leur begeleiden, maar de wegen naar daar bleken 
toch afwijkend te zijn van het scherm (daar is ie 
weer) van de Tom Tom, maar uiteindelijk toch de 
sporthal gevonden.  

Bij het inspelen zagen we al dat de tegenstander 
weer op volle sterkte was en de ballen kwamen al 
hard over het net. Niet dat we onder de indruk 
ervan waren, maar captain Jack waarschuwde er 
toch voor dat we vooral ons eigen spel moesten 
spelen. De eerste set begonnen we met Arjan als 
ballenwipper, junior in de diagonaal, Carl en Rinie 
aan de buitenkant en Senior en Jelle op het 
midden. Rinus, herstellende van een griepje, Bart 
en Jack bleven op de bank achter. Zoals voorspelt 
werden we vooral aanvallend overrompeld. Met 
wat slimme balletjes van Rinie en enkele goede 
blokacties bleven we echter aardig volgen. Maar 
behalve mooie aanvallen werd ook duidelijk dat de 
jonge mannen van Rowi talent hadden als  

 

 

 

basketballers, want met de nodige dunk-achtige 
ballen wisten ze daarna moeiteloos de bal naast 
het goede blok van Bok te gooien. Uiteindelijk 
kwamen we in deze set ruim tekort en verloren we 
deze set met 25-17. Jack is na de set toch in 
gesprek gegaan met de scheids van dienst om 
erop te wijzen dat het technisch niet allemaal even 
netjes was wat de tegenpartij deed, en gaf daarbij 
ook aan dat het krachtverschil waarschijnlijk toch 
zo groot was dat hier tegen optreden de uitslag 
niet zou beïnvloeden. Maar de scheids gaf aan dat 
hij fluit zoals er gefloten wordt op de TV = scherm 
(daar is ie weer). Bijzonder als bedenkt dat we toch 
echt derde klasse spelen, en we toch ook even 
gecheckt hebben, maar camera’s waren in de zaal 
niet te vinden.  

We gaan verder met set 2. Bart wisselde voor 
Rinie. In deze set ging het gooien en smijten 
gewoon verder en klagen van Arjan (aanvoerder in 
het veld) werd weggewuifd. Ondergetekende was 
enigszins teleurgesteld in de beslissingen van 
onze heer op de stoel en maakte dit subtiel 
duidelijk aan hem. Maar de one-man-show ging 
verder en we kregen zelfs geen tijd meer om 
normaal op te stellen. Een paar ralleys later stapte 
hij uit zijn stoel en verdween uit de zaal. Zou hij de 
VAR gaan raadplegen (daar is ie weer). Even later 
kwam hij toch weer terug en werd junior 
getrakteerd op een gele kaart. Misschien dat jullie 
het ooit wel op een scherm (daar is ie weer) 
hebben gezien, maar wij nog nooit een scheids zijn 
kaarten uit een kluis of zo zien gaan halen. De 
aanvoerders werden bij hem geroepen en vanaf 
nu mocht er niet meer gesproken, geklapt en 
hoofden geschud worden. Twee ralleys later 
wordt er gewisseld en komt Jack in het veld voor 
junior, om deze tegen zichzelf in bescherming 
(daar is ie weer) te nemen. Of de heren van Rowi 
van slag (of smijt) waren of de BOK-diesels op 
gang kwamen weten we niet, maar de punten 
vielen nu in het voordeel van de ons en de coach 
van Rowi moest een time-out aangrijpen om 
proberen het tij te keren omdat ze tegen een 
achterstand van 19-16 aankeken. Dit bleek een 
goede time-out want in no time was de stand  

Heren competitie 



 

omgekeerd en ging de setwinst met 25-21 toch 
weer naar Rowi. Ondanks het setverlies hadden 
we toch het gevoel dat er wat te halen was hier.  

In set 3 wordt Rinus het veld ingebracht ten koste 
van Carl. Jelle scoort en blokt er in deze set vrolijk 
op los, terwijl ook Rinus en Bart aanvallend hun 
steentje bijdragen. De strijd gaat gelijk op en 
zowaar bij 22-24 komen we op setpunt. Rowi geeft 
zich echte niet zomaar gewonnen en bij 25-25 
staat het weer gelijk. De punten vallen nu om en 
om en met een bekeken aanval besliste Bart deze 
set in ons voordeel met 27-29. Deze setwinst werd 
als een overwinning gevierd bij heren 2 wat 
wellicht ten koste ging van de concentratie in set 
4.  

Bart mocht deze set rusten en werd vervangen 
door Carl. In deze set ging het ook weer lang gelijk 
op, waarbij de voorsprong wel steeds in het 
voordeel was van ROWI. Na enkele rake klappen 
van de tegenstander leek de weerstand van BOK 
toch gebroken en bij 19-24 werd het eerste 
wedstrijdpunt bereikt voor de thuisploeg. In een 
poging het tij nog te keren werd een time-out 
aangevraagd door Jack, gevolgd door nog twee 
wissels. We kwamen nog even terug tot 24-21, 
maar toen maakte de thuisploeg toch het laatste 
punt van de wedstrijd en werd set vier verloren 
met 25-21 en de wedstrijd des met 3-1.  

Al met al een resultaat waar we met zijn allen blij 
mee waren. Rowi was uiteindelijk de terechte 
winnaar van deze wedstrijd en gaf een goed beeld 
(daar is ie weer) van de verhoudingen. In de 
kleedkamer werd nog een feestje gebouwd, of 
beter verbouwd, zoals op de bijgevoegde foto te 
zien is.  

Volgende week is het weer een ander verhaal, 
omdat dan onze vrienden uit Roosendaal naar 
Kapelle komen. Komt dat allen zien vanaf 13.45 uur 
in ’t Groene Woud.  

Ingestuurd door Wim junior  

 

 

 

BOK HS 2 – Kraftwell 
Symmachia 
Zaterdag 19 januari 3-1 

Op 19 Januari heeft Heren 2 het weer voor elkaar 

hoor, weer hebben ze een overwinning binnen 

gesleept en zo weer een stap dichterbij gezet naar 

de top 3. Dit is het verslag dat kort samenvat hoe 

ze dat hebben klaargespeeld.  

Het begin van de wedstrijd viel erg tegen, niet 
verassend voor de zelfbenoemde dieselmotoren 
die altijd warm moeten lopen voordat ze goed 
werken. De eerste set werd dan ook weggegeven 
met een eindstand van 21-25. Na deze 
tegenvallende set warend de heren wel 
warmgelopen en begonnen ze te functioneren als 
een geoliede machine, overtuigende aanvallen 
van de Rieni en Jelle Mondeel waren merkbaar in 
deze set.  
 
De tweede set was voor Heren 2 met een eindstand 
van 25-18, tijd om de volgende twee sets ook te 
pakken. Na een lange tijd op zee was Bart van der 
Wilt ook weer herenigt met het Heren 2 team en 
klaar om zijn terugkomst merkbaar te maken. Met 
sets van invallend speler mark waren de 
aanvallen van Heren 2 sneller en harder. Hoewel 
bepaalde spelers van Kraftwell ook een sterke 
aanval hadden, werden veel ballen goed gered, 
afgeblokt of zuiver verdedigt. Dit was zeker 
merkbaar in sets 3 en 4.  
 
Nadat de derde set werd gewonnen met opnieuw 
25-18 besloten we ook de vierde set te winnen, 
want veel zin in een vijfde hadden we ook niet echt. 
Misschien was de instelling iets te nonchalant en 
zeker in de eindfase van de vierde set liet 
Kraftwell nog even zijn tanden zien. Met een zeer 
overtuigende serie van services werd de stand 23-
21 nadat heren 2 weer aan de beurt was om te 
serveren. Gelukkig hield heren 2 de eindsprint vol 
en maakte Bart de wedstrijd af met een Ace-
service met een eindstand van 25-21. Al met al was 
het weer een typische overwinning van heren 
twee met een moeilijke start maar een goede 
overwinning op het eind.  
 
Ingestuurd door Bart van der Wilt 
 
 



 

 

Rowi DS 1 - BOK DS 2  
Zaterdag 12 januari 3-2 

Bij deze wensen wij iedereen een sportief 2019! 

Wij begonnen onze eerste wedstrijd van 2019 niet 

onder ons vertrouwde dak, maar in Het Turfschip 

in Etten-Leur. Sommigen van ons waren er al iets 

eerder omdat wij onze mannen van Heren 2 dan 

nog konden aanmoedigen. Het hele team was bij 

deze wedstrijd aanwezig met Franciska die 

gelukkig mee kon als libero en Denise die na een 

blessure het weer wilde proberen. Arjan was 

gelukkig aanwezig als onze coach, bedankt 

daarvoor! 

Na het warmlopen liepen we de opstelling door en 

begonnen we met veel vertrouwen aan de 

wedstrijd. Een andere opstelling voor de 

verandering. Maar dat gaf niets. We gingen sterk 

van start, alleen na een tijdje zakten we in. We 

lieten veel punten lopen doordat we ons niet 

concentreerde en onnodige fouten maakten. De 

eerste set eindigden in 25-14. 

De tweede set ging niet veel beter. Hoewel we wel 

langere rally’s maakten. De tegenstander had een 

sterke aanval en speelde het spelletje erg slim, 

met prikballen en blockjes. Helaas mocht dit niet 

baten en eindigde ook de tweede set in 25-14. 

Deze achterstand was jammer en we zouden de 

volgende twee sets winnen. We rouleerden de 

opstelling nog een keer. We hadden op deze 

manier een sterke verdediging en aan het net ging 

het ook lekker, 

We knalden door de eerste set heen en leken zo 

voor de tegenpartij (volgens mij) best 

intimiderend. En ja dat klopt. De eindstand van de 

eerste set werd 22-25. Ook bij de laatste set leken 

de dames van Rowi het tegengas een beetje te 

verliezen, waardoor wij meer energie kregen en 

de set op een eindstand van 18-25 konden 

brengen. 

Die vijfde set. Dat is vaak de moeilijkste en de 

spannendste. We begonnen goed, maar de 

tegenpartij begon ook sterk we liepen tegelijk op. 

Het was 14-14. De tegenpartij maakt daar 15-14  

 

 

van. De laatste bal was ook de vervelendste van de 

hele wedstrijd. We vielen goed aan en de bal ging 

uit, terwijl wij het in onze ogen als een touché 

zagen. Jammer genoeg zag de scheidsrechter het 

anders en was het punt niet voor ons. Begrijpelijk 

liepen daarom de frustraties bij ons op. Dit was 

heel jammer, maar uiteindelijk hebben wij toch 2 

punten kunnen pakken, die ervoor hebben gezorgd 

dat wij weer een stapje zijn gestegen in de 

ranglijst. Kortom wij hebben ons deze keer weer 

bewezen! 

Ingestuurd door Myrna van de Guchte 

BOK DS 1 – ODI DS 1 
Zaterdag 19 december 1-3 

Vandaag kwam het gezelschap uit Middel, Oost of 

was het West Beers bij ons op bezoek. De vorige 

wedstrijd tegen ODI was er één om snel te 

vergeten, in dat opzicht kon het deze keer alleen 

maar beter gaan. Maar met de aanhoudende 

blessures leek er slechts weer een half team 'fit' te 

zijn en gaf dus geen hoge verwachtingen.  

Misschien is dat juist wel ons succes, het hebben 

en creëren van lage verwachtingen. We kunnen 

toch meer dan we denken en worden ook door 

tegenstanders vaak onderschat.. Dat bleek deze 

zaterdag ook weer.  

De eerste set begonnen we wat afwachtend. ODI 

stond gelijk AAN en gaf geen ruimte om ons 

dieseltje op te starten: 16-25.  

De tweede set gingen we gelijk sterk van start, 

direct een voorsprong die we niet meer weg gaven. 

Een stevige servicedruk zorgde ervoor dat we 

meer grip op ODI kregen. ODI maakte meer fouten 

waar wij graag van profiteerde: een onverwachte 

25-23 setwinst voor Bok.  

Een set gepakt van de koploper, dit hadden we van 

tevoren niet durven hopen. Dit smaakte naar 

meer! De derde set hadden we al snel weer een 

Dames competitie 



 

een voorsprong van 5 à 6 punten. Waar wij keihard 

moesten werken voor deze voorsprong wist ODI 

deze in no time recht te trekken met een paar 

klappers. We bleven aan elkaar gewaagd maar ODI 

maakte het af: 23-25.  

We waren zo dichtbij een vijfsetter, we hadden zo 

hard gevochten. In de vierde set kon je merken dat 

het kaarsje een beetje opgebrand was. Meer 

fouten aan onze kant en ODI bleef heel sterk en 

stabiel spelen. ODI legde hun winst vast met 17-25.  

Een hele goede wedstrijd gespeeld, we mogen 

trots zijn op onszelf. Volgende week richting 

Ouderkerk aan den IJssel. 

Ingestuurd door Martine Westveer 

Voleco DS 1 - BOK DS 1  
Zaterdag 26 januari 3-1 

VOLLEYBAL DAMES GEZOCHT 

- Maandag, donderdag en zaterdag inzetbaar. 
- Ook beschikbaar op oproepbasis. 

Van de volleybalvereniging BOK zijn de dames van 
het eerste opzoek naar volleybaldames die het 
team komen versterken. Afgelopen zaterdag 
hebben de 8 meiden als een oud dieseltje 
gespeeld, dat pas de laatste set op gang kwam.  

Wij zoeken:  

• Een teamspeelster.  
• Ritmisch en/of muzikaal onderlegd.  
• Ervaring met blessures.  
• Alle plaatsen inzetbaar.  
• In het bezit van scheidsrechterlicenties is een 

pré.  
• In het bezit van een leaseauto is een pré. Het 

liefst een benzineauto die is wat sneller op 
gang.  

Afgelopen zaterdag was er weer een nieuwe 
opstelling geprobeerd omdat er nog steeds 
blessures binnen het team zijn. Onderhand zou je 
denken dat we met al die blessures wel wat 
flexibeler zijn in de opstellingen, maar helaas niks 
bleek minder waar. Verschillende speelsters 
wisselden van positie tussen de set door, wat 

extra energie vroeg en dit minder in het spel 
konden stoppen. Waardoor het wat rommelig werd 
en niet duidelijk was wie welke bal pakte. Maar er 
zaten ook wel mooie stukjes in de wedstrijd: goede 
servicereeks, paar goede blocks, go go gadgets 
armen en gevochten in lange really’s.  

Wij bieden:  

• Gezellig en humorvolteam.  
• Een gevarieerde leeftijdsgroep. Afhankelijk 

van de blessure, hoe oud ze zich voelen.  
• Regelmatig bezoek aan een fastfoodketen bij 

de uitwedstrijden (op eigen kosten).  
• Regelmatig bezoek aan een frietzaak bij de 

thuiswedstrijden (op eigen kosten).  
• Zeer vruchtbaar Kapels water, uit eigen 

sporthal.  

Het is jammer dat het team zo lekker staat te 
spelen tegen de koploper van de competitie op de 
19de januari en dan afgelopen zaterdag weer 
helemaal zoek is met elkaar. Maar ondanks de 
nederlagen op rij, is het nog steeds gezellig binnen 
het team en kijken we weer uit naar de volgende 
wedstrijd. Voldoe je overigens niet aan de 
wensenlijst, maar denk je dat je wel van belang 
bent bij het aanmoedigen? Schroom niet om dan 
gewoon aan te komen moedigen. Want Karl en 
Jack we vinden het nog steeds tof dat jullie zijn 
komen kijken, ondanks dat we niet het niveau 
hebben laten zien dat wij echt allemaal kunnen 
halen. Kom op meiden, VOLLEYBALLEN!  

Ingestuurd door Carleijne Kole 

VAT DS 1 - BOK DS 2  
Zaterdag 26 januari 4-0 

Deze zaterdag moesten wij weer een late 
wedstrijd spelen. Dit kwam ons deze keer goed uit, 
want Sylvana mocht een uurtje eerder weg van 
haar werk en kon dus ook mee afreizen naar 
Hoogerheide. Franciska was vandaag niet mee 
met BOK Dames 2, maar ze was toch belangrijk 
voor ons. Medhat moest coachen bij Heren 1 en 
omdat Franciska de coaching van Dames 3 op zich 
wilde nemen kon Arjan met ons mee om te 
coachen.  



 

Van tevoren wisten we dat het een moeilijke 
wedstrijd zou worden. VAT staat tweede in de 
poule en daarnaast was tijdens de wedstrijd 
eerder dit seizoen gebleken dat er toch wel een 
behoorlijk niveauverschil zat tussen VAT en ons. 
Desalniettemin begonnen we met een positief 
gevoel aan de wedstrijd. De eerste set begonnen 
we met Sylvana en Anouk op de 
spelverdeling/diagonaal, Alyssa en Wendy op het 
midden en Angela en Mariëtte op de buiten. Annie 
was vandaag onze libero en ging er in het 
achterveld in voor Angela. De eerste tien punten 
moesten wij echt even omschakelen. Het tempo bij 
VAT lag zo hoog, daar waren wij totaal niet op 
ingesteld. We hadden eerst geen antwoord op de 
middenaanval en waren allemaal nog zoekende 
naar de juiste posities. We stonden dan ook best 
snel behoorlijk wat punten achter. Gedurende de 
set kwamen we wel steeds meer in ons spel en 
stonden wij ook gewoon goed te spelen. Het 
winnen van de set lukte echter niet meer, we 
verloren de eerste set met 25-17.  

Na de eerste set werden Wendy en Mariëtte 
gewisseld en kwamen Myrna en Denise in het veld. 
We begonnen de eerste set sterk en scoorden veel 
punten. Veel van onze bekende Dames 2 liedjes 
werden weer ingezet en de sfeer in het team werd 
steeds positiever. Toch waren we nog steeds 
tegen VAT aan het spelen en die meiden gaven niet 
zomaar op. Zij bleven strijden en uiteindelijk 
gingen ze ons toch voorbij. Helaas verloren we 
deze tweede set ook, deze keer met 25-22.  

We gaven de moed nog niet op en besloten dan 
maar voor de derde set te gaan. Weer werd er 
gewisseld. Angela en Alyssa gingen eruit en 
Wendy en Mariëtte kwamen weer terug in het veld. 
Deze set kon ook weer allebei de kanten opgaan. 
We speelden weer goed en we werkten heel goed 
samen als een team. Helaas wisten we het toch te 
vaak niet af te maken en verloren we ook deze set, 
dit keer met 25-18.  

Normaal heeft Dames 2 de neiging om nogal 
negatief te worden als we 3-0 achter staan. Dit 
gebeurde nu echter niet. We wisselden aan het 
begin van deze set weer. Denise en Anouk gingen 
eruit en Angela en Alyssa kwamen weer terug in 
het veld. We maakten aan het begin van deze set 
een vliegende start. Best wel snel stonden we 
behoorlijk wat punten voor, maar helaas konden 

we dit niet vasthouden. Na een spannende strijd 
aan het einde van de set verloren we helaas deze 
set met 25-23.  

Als we kijken naar de eindstand van deze 
wedstrijd dan hebben we helaas geen punten 
gepakt. Toch hebben we vrij goed gespeeld tegen 
zo’n goede ploeg als VAT. We werkten goed samen, 
hielden de sfeer er goed in en na de wedstrijd 
hadden we eigenlijk best een positief gevoel 
ondanks dat we verloren hadden. We kunnen 
natuurlijk nog een stuk beter, maar daar wordt 
hard aan gewerkt op de trainingen! Op naar de 
volgende wedstrijd. Deze wedstrijd is uit tegen 
Mytilus en natuurlijk gaan we er alles aan doen om 
te winnen!  

Ingestuurd door Mariëtte van Wanrooij 

 
Wedstrijd bespreking 

 

 

  



 

 

 

19 -01-2019 Oostburg  

Op deze zaterdagochtend met het verzamelen bij 

de sporthal in Kapelle werden we getrakteerd op 

de eerste láge temperaturen van dit jaar. Dat was 

ff wennen en koukleumen dus gauw de auto in en 

op weg nadat we met 10 bokjes compleet waren.  

Bok 2 niveau 5  

Deze keer geen twijfel bij Evi om het team “BOK-

KIES” te gaan versterken. Lieke, net weer een 

beetje hersteld van een paar zieke dagen was ook 

aanwezig. Ook de rest: Sarah, Febe, Vlinder en Inde 

waren klaar om met z’n 6-en de strijd aan te gaan 

in Oostburg, op bezoek bij YVC. Vier wedstrijden op 

het programma. Eerste wedstrijd tegen Savok 3 

was meteen een spannende welke eindigde in 14-

17 en 17-15. Tegen VVS’92 werd het toch iets 

lastiger, helaas verloren met 2-0. Daarna weer 

een gelijk spel en als afsluiter nog een mooie winst 

op YVC 5 (17-14, 21-11) Een derde plaats in de poule 

voor onze 6 meiden waarbij ik moet opmerken dat 

Evi al met sprongen vóóruit gaat! In de trainingen 

lukt het de dames om de bal redelijk onder 

controle te krijgen en trainen we veel op passjes 

en set-upjes maar dat komt er in de wedstrijden 

maar af en toe uit. We gaan er stug op verder 

trainen. Komt goed J  

BOK 1 niveau 4  

Dan onze mannen met: Remco, Adriaan, Samuel en 

Maurice, een bont gezelschap. Ze hadden er heel 

veel zin in zoals altijd. Ik had de afspraak gemaakt 

dat: wanneer ze eerste van de poule zouden 

worden, ze op het volgende toernooi op niveau 5 

mochten gaan spelen. Dat vonden ze wel een toffe 

afspraak! 

Eerst tegen Mytilus 2. Winst voor de mannen met in 

de tweede set een uitslag van 6-23!! Ook tegen YVC 

2 hadden ze de passjes onder contrôle en met 

vang-gooiballen werd de bal netjes over het net 

gewerkt! Nog maar 1 winstpartij verwijdert van die 

mooie belofte! Stevo4 kon op de slachtbank. De 

eerste set mooi gewonnen met 16-13. Dat kon 

natuurlijk niet misgaan dachten ze en de  

 

 

 

slordigheid kwam er een beetje in en de spanning 

nam toe….. met als resultaat een 15-17 verlies in de 

tweede set…..oei! Gelukkig had Stevo nóg een 

gelijkspel deze ochtend gespeeld zodat onze 

mannen van BOK er met de beker vandoor gingen 

en dus volgend toernooi,……….….NIVEAU 5 !!!!! 

Gefeliciteerd jongens! 

Ingestuurd door Alex Segers 

Hieronder volgen nog een aantal leuke foto’s van 
deze fantastische zaterdag! 
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