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Uitslagen  
9-02-2019 

 

BOK HS 1 

BOK HS 2 

BOK DS 1 

BOK DS 2 

BOK MB 1 

BOK JC 1 

Flits HS 1 

VOKO HS 6 

Volley Zuid DS 1 

YVC DS 1 

Set Up MB 1 

Kraftwell JC 

 

 

1-3 

3-1 

2-3 

1-3 

1-3 

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 
- Early bird tickets EK 

- BOK agenda 

 

 

 

 

 

Foto van de week 
 

  

 

BOK Journaal 
Week 5 en 6 

http://www.vvbok.nl/
https://www.facebook.com/Vvbok
mailto:webredactie@vvbok.nl


 

 

 

 

EK Early bird tickets 
Beste Volleyballiefhebbers, 

De evenementenkalender is dit jaar weer 

goed gevuld, met als hoogtepunt het EK 

Mannen van 13 t/m 23 september in 

Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn! Het 

zou fantastisch zijn als jullie de Lange 

Mannen steunen vanaf de tribunes in 

Rotterdam Ahoy/Sporthallen Zuid/het 

Omnisport in Apeldoorn.  

Samen maken we één groot spektakel van 

het EK, met hopelijk veel successen voor 

Oranje.  

Om zoveel mogelijk volleyballers op de 

been te krijgen, starten we maandag 11 

februari om 12.00 uur met de verkoop van 

Early Bird tickets. Als lid krijg je tot vrijdag 

15 februari 12.00 uur exclusief de tijd om  EK-

tickets te scoren met 10% korting. Ga 

daarvoor naar www.volleybal.nl/tickets .  

Spread the word binnen Bok! Dus onthoud 

vanaf 11 februari zijn er kaarten te koop voor 

het EK mannen volleybal. Zet dit in je 

agenda! 

BOK Agenda 
11 april is het weer zover, de jaarlijkse 

oliebollenactie, maar dit jaar een beetje 

anders.  We gaan geen oliebollen verkopen, 

maar paaseitjes. Voor het aanmelden van 

onze paashazen komt later nog meer 

informatie! 

13 april zijn helaas weer de laatste 

wedstrijden van dit seizoen met aansluitend 

onze geweldige BOK-feest. We zijn nog 

opzoek naar een locatie. Een idee? Laat het 

dan zo snel mogelijk weten! 

23 mei  is het weer tijd voor onze 2 tegen 2 

clubkampioenschap! 

20 juni hebben we ons Recreatief toernooi! 

 

 

 

 

  

Nieuws 
 

Agenda  
 16-02-2019   

17:30 

17:30 

17:30 

19:00 

 

BOK HS 2 

BOK DS 1 

BOK DS 3 

BOK DS 2 

 

Gavoc’10 HS 3 

Volley2B DS 1 

Gavoc’10 DS 2 

YVC DS 2 

 

Oud-Gastel 

Bergschenhoek 

Oud-Gastel 

Oostburg 

 

    

    

 

http://www.volleybal.nl/tickets


 

 

 

 

 

 

Mytilus HS 3 – BOK HS 2 
Zaterdag 2 februari  1-3 

Deze zaterdag moesten de geoliede 

gelouterde geroutineerde groen-witte 

gladiatoren van heren twee ten strijde 

trekken voor de tweede Zuid-Bevelandse 

Derby van dit seizoen. Even na vijven waren 

we al compleet en drapeerden de 

manschappen zich rond het veld van dames 

2, die op dat moment hun wedstrijd tegen 

Mytilus aan het spelen waren. Eigenlijk dom 

van ons om zo vroeg aanwezig te zijn want 

veel zekerheden zijn er niet in het leven, 

maar een vijfsetter bij dames twee is er toch 

wel eentje. Dus 18:06 maakte een Westveer 

het winnende punt bij de dames 2 en werd dit 

passend gevierd met een vreugdedans op 

het veld met …. als middelpunt.  

De ziekenboeg van heren twee was de 

donderdag ervoor flink gevuld, dus voor alle 

zekerheid was Teun opgeroepen voor het 

geval dat. Uiteindelijk bleken de meesten 

van ons weer voldoend3e opgeknapt om te 

spelen en was alleen Arjan geveld door een 

griep thuis gebleven. 

Na een lange warming-up konden we 

uiteindelijk beginnen aan onze wedstrijd. 

Het was een wedstrijd om snel te 

vergeten….. 

Zondagmorgen 3 februari opende ik de app 

van de Nevobo en zag een uitslag van 1-3 

met setstanden 15-17, 12-25, 21-25 en 21-25. 

Mochten oplettende lezers op de vroege 

zaterdagavond spelers van heren twee 

ergens gesignaleerd hebben mogen zich 

melden. Tot de volgende keer.  

Wim junior  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren competitie 



 

 

 
 
 

 

BOK DS 1 – Voltena DS 2 
Zaterdag 2 februari 0-4 

De ochtend begon met een gefrustreerde 

druivenbitch die het niet was gelukt druiven 

te kopen.. Lang verhaal, bespaar ik jullie. 

Dan komt de teamspirit boven en was 

Carleijne bereid de druiven alsnog te halen, 

zodat we de suikers konden gebruiken in 

onze dipjes. De wedstrijd ging zeer 

rommelig van start.. Mogelijk had het ook te 

maken met het feit dat we iets later de zaal 

inkwamen dan de bedoeling was, maar na 3 

ballen heen en weer gespeeld te hebben 

gingen we van start met inslaan! Inslaan en 

service was ook hop hop en we starten de 

wedstrijd! Oh, wacht nee toch nog niet. De 

scheidsrechters moesten de scheids-

rechtersstoel repareren en dat kon niet 

tijdens het inspelen, want dat zou handig 

zijn geweest. Na lang wachten en in een 

cirkeltje overspelen om warm te blijven (te 

worden), begon de wedstrijd! Lang verhaal 

kort: we waren veel beter dan de wedstrijd 

ervoor, maar minder goed dan de wedstrijd 

dáárvoor. 4-0 verloren. Op naar de 

volgende wedstrijd waarin: Carleijne weer 

alles van de vloer duikt, Marjet weer staat te 

rammen aan het net, Ilja weer hoog in de 

lucht springt en nog even blijft hangen voor 

het gemak, Isolde ze weer lekker naar 

beneden slaat, Stephanie weer alles van de 

vloer haalt én het spelletje verdeelt, 

Michelle weer het eerste punt scoort en 

hard blijft aanvallen, Jessica weer mooi 

alles scoort tussen het blok door, Martine 

weer een zekerheidje aan het net is en Lieke 

weer net haar vuistje onder de bal wipt. DUS 

komt dat zien! 

 

 

 

 

 

 

 

BOK DS 2 – YVC DS 1 
Zaterdag 9 februari 1-3 

Zaterdag 9 februari stond de wedstrijd 

tegen YVC 1 op het programma, de koploper 

van de 2e klasse. Aangezien we zelf op de 9e 

plaats staan waren de verwachtingen niet al 

te hoog. Ieder setje winst is meegenomen.  

De voorbereiding voor de wedstrijd verliep 

niet geheel gladjes, het net op de juiste 

hoogte hangen blijft een uitdaging (toch 

weer een man voor nodig) en als 

scheidsrechter stond Tom op het schema, 

maar die moest naar Papendrecht met H1, 

dus dat ging hem niet worden. Dan onze 

redder in nood Karl maar gebeld en gelukkig 

was hij bereid ons te fluiten (waar zou BOK 

zijn zonder Karl 😉). Wegens afwezigheid 

van Medhat was Arjan onze coach.  

Met een uitgedunde selectie, Wendy en 

Denise geblesseerd, Joëlle en Sylvana 

werken, maar met versterking van Veerle, 

starten we met zijn achten de wedstrijd. We 

komen goed uit de startblokken tegen een 

sterk aanvallend en verdedigend YVC. Het 

tempo ligt hoger dan we gewend zijn en 

daardoor zijn we regelmatig te laat bij het 

verdedigen van de aanval. De eerste helft 

van de set blijven we goed bij. Daarna loopt 

YVC met goede servicebeurten en snelle 

aanvallen verder uit en wint de eerste set 

met 25-13.  

De 2e set komt Veerle erin voor Annie op de 

diagonaal, waardoor er meer blok aan het 

net komt. We beginnen goed en Veerle heeft 

een paar leuke blokjes. Mariëtte en Alyssa 

hebben allebei een mooie servicereeks, de 

tegenstander heeft er duidelijk moeite mee. 

We lopen wat uit, maar helaas komt er een 

vervelende sprongservice van YVC waar wij 

Dames competitie 



 

 

geen raad mee weten. Dat kost ons veel 

punten. We spelen goed, maar komen net  

 

 

 

iets tekort waardoor we deze set met 22-25 

verliezen.  

De 3e set beginnen we met dezelfde spelers 

als in de 2e set, vastberaden om dan de 

beruchte 3e set te winnen. YVC serveert 

weer sterk, waardoor we de pass niet goed 

of helemaal niet aan het net krijgen. En als 

de pass goed komt, vliegen de smashes uit 

of in het net of komt de set up niet goed. 

Teveel eigen fouten en tegen een 

tegenstander als deze wordt dat meteen 

afgestraft. Ze weten de ballen wisselend 

slim te plaatsen of hard te slaan. We 

eindigen met een 11-25 verlies. Deze set 

maar snel vergeten, op naar de volgende.  

De 4e set komt Annie er weer in voor Veerle. 

We zijn er nog steeds op gebrand om een 

puntje mee te pakken en Anouk begint met 

een goede servicebeurt. De verdediging zit 

er goed bij en ook aanvallend slaan we leuke 

ballen. YVC begint wat meer fouten te 

maken, zowel serverend als aanvallend. We 

staan de hele set voor in punten, 

tussenstanden o.a. 6-2 en 18-14, en we 

kunnen die voorsprong ondanks wat 

opstellingsfoutjes en enige chaos qua 

posities gelukkig handhaven. Veerle wordt 

nog gewisseld met Annie voor wat lengte 

aan het net. Met een killing blok van Angela, 

een paar rake klappen van haar en Mariëtte 

en goede passjes van de verdedigers weten 

we de set overtuigend te winnen met 25-18. 

Dat voelt toch een beetje als winnen! 

Bedankt Veerle, Karl en Arjan voor jullie 

inzet!  

Ingezonden door Franciska van Dienst 

  



 

 

 

 

 

BOK Recreanten – 

Goedemorgen 
Zaterdag 9 februari 

Nog op zaterdag 26-01-2019 is er gespeeld 
tegen HHK 1. We wonnen deze wedstrijd met 
6-2. Het was een leuke wedstrijd tegen de 
jonge meiden van HHK 1. Terwijl we de 
vorige keer in november verloren met 2-6. 
 
Afgelopen zaterdag 2 februari was het weer 
de beurt om tegen Goedemorgen te spelen. 
Vergeleken met de vorige keer in november 
bestond de ploeg uit 3 eigen speelsters en 3 
"help" speelsters van de Bongerd. Dat 
maakte de ploeg wel sterker.  Er wordt 
steeds meer gemengd. Niet alle teams 
kunnen aan een volledige bezetting 
geraken. Bij ons gaat dat meestal wel. Ben 
benieuwd hoe dat in het komend seizoen 
eruit gaat ziet. We worden ouder en dan 
komen er allerlei krakkemikkigheden naar 
boven helaas! 
Er spelen nu nog 8 dames teams mee in de 
recreantencompetitie. 
Gedurende heel het uur gingen we gelijk op 
met Goedemorgen. Er werd afwisselend 
gespeeld. Dan ging alles fout en dan weer 
van alles goed. Helaas konden we de eerste 
twee sets net niet naar ons toetrekken. We 
verloren deze telkens met 21-25. Gelukkig 
lukte dit wel met de laatste set. Net voor tijd 
konden we die met 27-25 winnen. Dus nog 3 
punten van de 8. 
Volgende week weer tegen het Café.  
 
Ingestuurd door Cobie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreanten competitie 


