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Uitslagen  
16-03-2019 

BOK DS 1 

BOK HS 2 

BOK MB 1 

BOK JC 1 

23-03-2019 

BOK DS 1 

BOK DS 2 

BOK DS 3 

BOK HS 1 

BOK HS 2 

BOK MB 1 

BOK JC 1 

RVC/Libanon ’50 

DS 1 

Savok HS 1 

Kraftwell 

Mytilus/VVS’92 JC  

 

Spie/De Burgst 

Kraftwell 

Savok DS 2 

Volley Tilburg 

VV Stevo HS 3 

De Burgst Breda 

VC ’t Aogje JC 1 

 

1-3 

0-4 

2-3 

4-0 

 

0-4 

2-3 

3-2 

4-0 

4-0 

3-1 

3-1  

 

 

 

 

 BOK website 
Meer volleybal nieuws op: 

www.vvbok.nl 

 

Volg ons ook Facebook voor actuele nieuw-

tjes!  

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 
 

Nieuws 
Veranderingen BOK journaal 

Paaseieren actie 

Opgeven voor het Bokfeest op 13 april in De 

Zwaan te Kapelle, kan vanaf nu! 

Opgeven doe je via de volgende adressen: 

vvbok@zeelandnet.nl, Anouk_92@hot-

mail.com,  

karl@doolaege.nl  

Foto van de week 

 

 

 

 

BOK Journaal 
Week 11 en 12 

http://www.vvbok.nl/
https://www.facebook.com/Vvbok
https://www.instagram.com/vvbok/
mailto:webredactie@vvbok.nl
mailto:vvbok@zeelandnet.nl
mailto:Anouk_92@hotmail.com
mailto:Anouk_92@hotmail.com
mailto:karl@doolaege.nl


 

 

 

 

 

Veranderingen aan 
het BOK journaal!!! 
Hallo allemaal, zoals jullie weten doen wij 

als web redactie alles er aan om jullie zo-

veel mogelijk informatie te geven over de 

teams en de vereniging, inclusief leuke 

foto’s en prachtige verslagen. Echter is het 

afgelopen seizoen gebleken dat het BOK 

journaal steeds minder goed gevuld kan 

worden door het tekort aan verslagen. Hier-

door besloten wij eerder al om soms weken 

samen te voegen zodat ieder journaal inte-

ressant is om te lezen.  

Hierdoor is er echter voor vele geen duide-

lijkheid wanneer er nou weer een journaal 

online komt en is het soms lastig om be-

langrijke informatie te communiceren. 

Daarom hebben wij besloten om wat dingen 

te veranderen. Zo zullen wij veel meer gaan 

werken met onze social media platforms: 

Instagram en Facebook.  

De wedstrijdverslagen zullen nu direct on-

line worden gezet op Instagram en Face-

book. Belangrijk hiervoor is wel dat jullie 

leuke foto’s blijven doorsturen, anders 

wordt het wel een hele saaie bedoeling met 

iedere keer dezelfde foto. Ook informatie 

over bijvoorbeeld de paaseieren actie en het 

bokfeest worden via social media direct ge-

communiceerd!  

Niet getreurd, dit alles betekend niet dat het 

BOK journaal zal verdwijnen. Wel betekend 

het dat er vanaf volgend seizoen nog maar 1 

journaal per maand zal worden geüpload.  

Voel je vrij om mooie lange verslagen te 

schrijven, maar ook kort maar krachtige 

verslagen kunnen gewoon worden gepubli-

ceerd. Zorg dat je ons een leuke foto stuurt 

en wij plaatsen direct het verslag.  

 

 

 

 

Paaseieren actie 

 

BOK feest 
13 april zal het BOK feest plaats vinden bij 

HCR de Zwaan, midden in het dorp aan het 

Kerkplein. Jullie hebben nog voldoende tijd 

om jullie (team-)acts uit te werken en/of bij 

te schaven.  

Naast de competitieteams en jeugd (15+) 

verwachten we dit jaar toch echt ook onze 

recreantenteams en natuurlijk onze sup-

porters en sponsors!! Wie weet verrassen 

zij ons met een unieke act?? 

We houden de entreeprijs laag (€ 10,00) 

drankjes not included. De Zwaan zorgt voor 

een uitgebreid warm buffet. Zaal open vanaf 

18.00 uur! Graag opgeven vóór 7 april… 

Opgeven kun je vanaf nu bij: 

Anouk:  Anouk_92@hotmail.com 

Jack:  vvbok@zeelandnet.nl of 

Karl:  karl@doolaege.nl   

Nieuws 
 

mailto:Anouk_92@hotmail.com
mailto:vvbok@zeelandnet.nl
mailto:karl@doolaege.nl


 

 

 

 

 

 

BOK Agenda 
 

11 april:  Paaseieren actie 

13 april:  BOK feest 

23 mei:   2 tegen 2 toernooi 

20 juni:  Recreatief toernooi 

 

Houd deze data vrij en zet ze direct in jullie 

agenda’s! 

  

Wedstrijd Agenda  
 29-03-2019   

20:30 

 

09:45 

 

16:15 

 

13:15 

14:00 

17:15 

18:00 

14:00 

15:00 

17:00 

20:00 

 

 

BOK DS 2 

30-03-2019 

BOK JC 1 

05-04-2019 

BOK DS 1 

06-04-2019 

BOK MB 1 

BOK DS 3 

BOK HS 2 

BOK HS 1 

BOK JC 1 

BOK DS 2 

BOK DS 1 

BOK HS 2 

 

 

Savok DS 1 

 

VC ’t Aogje JC 1 

 

Sliedrecht  

 

AVC/ 87 MB 1 

VV Stevo DS 2 

AVC’87 HS 3 

Mytilus HS 1 

Mytilus/VVS’92  

Savok DS 1 

RVC/Libanon’50 

Savok HS 1 

 

 

Sas van Gent 

 

Breda 

 

Sliedrecht 

 

Tholen 

Axel 

Tholen 

Goes 

Goes 

Sas van Gent 

Rotterdam 

Sas van Gent 

 

Sas van Gent 

    

    

 

Agenda 
 



 

 

 

 

Savok HS 1 - BOK HS 2  

Zaterdag 16 maart 4-0 

Of wat daarvan overbleef….  
 
De vorige clash tegen SAVOK, toen nog 
trotse koploper, eindigde in een zwaarbe-
vochten 3-2 overwinning voor de BOKjes, 
mede geholpen door de inzet van Alex. Of 
dat deze keer ook mogelijk was? De jeugd 
van onder de 50 durft het in ieder geval niet 
aan en meldt zich af onder het mom van het 
hebben van andere verplichtingen. Karl is 
begin van de week door zijn rug gegaan en 
doet op de donderdagtraining een laatste 
test (6 min). Rinus is tijdens zijn winter-
sportvakantie aangegleden door een onbe-
kwame ski-toerist en verrekt zijn knieband, 
gaat mee als “veldvulling” geeft hij door in de 
app. De schouder van Wim jr blijkt het te 
houden. Jack lijkt donderdag fit, maar 
kampt daags na de training met veel vocht in 
de knie en broer Rien heeft al enkele trai-
ningen overgeslagen in verband met werk 
en eveneens een dikke knie (hoezo twee-
ling..). Arjan en Wim sr zijn fit. De laatste 
geeft tijdens de heenreis aan dat hij voor de 
punten gaat zorgen. Wim kennende houdt 
hij woord….  
 
Tijdens de warming-up is de actieradius van 
Rinus nog net iets groter dan die van Jack. 
Hij start in de basis, maar laat het inslaan 
voor wat het is. Later zal blijken waarom! 
SAVOK is op volle oorlogssterkte en zint 
duidelijk op een revanche. Als Arjan met zijn 
eerste service de bal in het spel brengt le-
vert dat voor hen nog niet het gewenste re-
sultaat op. We staan voor!! 0-1  
Zoals uit bovenstaande inleiding is af te lei-
den waren de verwachtingen bij de schrij-
ver niet al te hoog gespannen. Dat werd 
mede ingegeven door de op revanche be-
luste, veel jongere, tegenstander die graag 
kampioen zou worden en het feit dat schrij-
ver voelde dat spelen er voor hem niet in 
zat…  
 

 
 
 
 
 
Toch ging het in de eerste fase van de set 
verrassend gelijk op, of sterker zelfs, BOK 
nam brutaal de leiding. Via 2-1 werd het 6-4 
en 10-8. Die stand kwam tot stand (!) doordat 
de BOKjes ontspannen, maar goed gefocust 
aan de set waren begonnen. Ieder voerde 
zijn taak naar behoren uit. Rinus liet zien 
waarom hij het inslaan had overgeslagen. 
Vanuit stand wist hij met zijn aan perfectie 
grenzende techniek een flink aantal punten 
bij elkaar te slaan, de tegenstander tot wan-
hoop drijvend. Op 12-10 stokte plots het 
ritme. 5 tegenpunten op rij noopte tot de 
eerste TO van de wedstrijd. Welke verras-
singen hebben we nog meer in petto om de 
tegenstander te ontregelen? Wat er ook ge-
beurde, hoe er ook werd geknokt voor elk 
punt, we kwamen niet dichterbij. Met 25-18 
moesten we het onderspit delven.  
 
Toch gingen we met opgeheven kopjes, in 
een ongewijzigde samenstelling, het veld in 
voor set2. Eenzelfde scenario speelde zich 
af. BOK klampt aan, maar kan niet versnel-
len naar de 25. Wim jr en Wim sr doen wat ze 
beloofden, nl scoren. Toch net iets te weinig 
voor setwinst. Ook Rinus verrast wederom. 
Nu is het de scheids die de linkse directe van 
Rinus vanuit een onmogelijke hoek niet 
meer verwachtte en dus floot voor een punt 
voor SAVOK, maar gaf daarna ruiterlijk toe 
dat hij mis zat.  
Zo kabbelde de wedstrijd naar het einde. 
Zonder echt weggespeeld te worden moes-
ten we onze meerdere erkennen in SAVOK 
dat vandaag 5 punten kon bijschrijven op 
hun palmares. BOK kijkt terug op een naar 
omstandigheden prima gespeelde pot.  
 
Na afloop van de wedstrijd krijgen we in de 
kantine nog kans op een revanche. We wor-
den uitgenodigd voor een ouderwets potje 
spijkerslaan, met de verkeerde kant van de 
hamer dan nog wel!  
 
 
 
Ook hier begint BOK verdienstelijk en neemt 
een kleine voorsprong. Rinus “scoort” 3 op 

Heren competitie 



 

 

3..Het gezang van de BOKkers uit Kapelle 
wordt ingezet.  
 
Helaas, enkele ferme rake klappen later 
doen ons alsnog de das om. Meedoen is ech-
ter belangrijker dan winnen. We wensen de 
tegenstander nog veel succes met het ver-
volg van de competitie en togen op een ver-
laat etenstijdstip naar onze inmiddels tradi-
tionele spanne in Sas (geen Mac dit keer, 
veel beter..) alwaar de inwendige mens 
wordt gesterkt. 
 De eerste schermutselingen over de H2-
act voor de feestavond rollen al over de ta-
fel! Zorg dat je er bij bent…..  
 
Met sportieve groet, Bankzitter Jack 
 

BOK HS 2 – Stevo HS 3 

Zaterdag 23 maart 4-0 

Was het vorige week al spannend om een fit 

team op te stellen, deze week was het nog 

erger. Een vroege afmelding van Rinus en 

een hardnekkige blessure bij ondergete-

kende hebben de selectie al doen inkrim-

pen. Wim jr meldt zich donderdag al ziek af 

voor de wedstrijd van zaterdag. Resteren 

dan nog steeds 6 spelers voor het top(b)-

team van BOK! Prima, dat is ons vorige week 

ook goed gelukt! Een onduidelijke late af-

melding op de vrijdagavond brengt captain 

Jack echter in een lastig parket. Waar haal 

ik speler nr 6 vandaan. Alle registers wor-

den opengetrokken. Iedereen wordt ge-

maild, ge-appt, gebeld, echter zonder re-

sultaat! Tot slot nog een laatste redmiddel.. 

Een appje naar ”Oudje” Alex  (hij past qua 

leeftijd perfect bij H2…☺), zonder al teveel 

verwachtingen, want druk baasje hoor, die 

Alex…! Maar tot mijn grote verrassing geeft 

hij aan zijn best te gaan doen…dat betekende 

dus geen NEE en Alex kennende houdt hij 

woord, doet zijn best en is zelfs nog ruim op 

tijd voor de wedstrijd. Klasse man!! 

Gesterkt door deze welkome aanvulling 

vliegen de BOKjes uit de startblokken. Alle 

ballen raak. Op 12-3 vlucht Stevo in een eer-

ste TO, zonder veel succes. De boys in the 

green zijn niet te houden en maken de set 

vakkundig af (25-13). Dat biedt 

perspectieven zou je zeggen, 

maar het liep anders. Misschien 

is het spelen met de rug naar al 

onze trouwe supporters voor 

ons een extra handicap (in plaats van 

spreekwoordelijke steuntje..). De motor 

stokte. Het kostte moeite om een (flink)  gat 

te slaan, Stevo klampte moedig aan. Sterker 

nog, ze kwamen langszij en voorbij…Op 14-

17 daarom maar een TO aangevraagd om de 

kopjes weer omhoog te zetten en het tij te 

keren. Langzaam maar zeker kroop BOK 

dichterbij en op 20-20, de big points komen 

er aan, was de schade gerepareerd. Nu 

doordrukken boys…Gelukkig bleven we bij 

de les in deze narrow escape (25-23). 

Set 3: we spelen weer richting onze “spion-

kop” en dat geeft ons vleugels! Het werd een 

kopie van set 1, zij het dat Stevo nu tot 15 

kwam. 

Na de veldwissel, met weer de rug naar ons 

publiek, werden er wat onnodige foutjes ge-

maakt. Ging de conditie zijn tol eisen. Onze 

boys hadden er immers al 3 sets opzitten!! 

Vaak is dat het max wat er wordt gespeeld 

als de selectie volledig fit en in tact is. Nu 

werd er meer gevraagd. De jonge tegen-

stander kreeg er zichtbaar meer plezier in, 

de BOK-motor kraakte en piepte, overigens 

zonder helemaal stil te vallen. Via 6-6 werd 

het 11-11. Even een dipje (11-15), bijna resul-

terend in een TO. Juist op tijd werden de ba-

kens verzet. Een inhaalrace zorgde en een 

sterke eindsprint (op 20-23) leverde alsnog 

de volle winst op, 25-23. 

Zoals uit het verslag blijkt, een wedstrijd 

met meerdere gezichten (quiz-vraag: in 

welke wedstrijd gebeurde dat in hetzelfde 

weekend nog en keer?). Met nogmaals dank 

natuurlijk aan Alex, onze superman van de 

week…☺ 

Met sportieve groet, captain Jack  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RVC/Libanon ’50 DS 1 -  

BOK DS 1  

Zaterdag 16 maart 3-1 

Zaterdag vertrok Dames 1 met 6 speelsters 

+ Arvid richting Rotterdam. 6 speelsters? 

Waar is de rest? 

 

Hoe kom je van een team van 13 speelsters 

(op papier..) tot een team van 6? Nou, dit dus: 

Sanne gestopt vanwege langdurige bles-

sure, Muriël in het buitenland voor studie, 

Marjet W en Mandy januari/februari beval-

len, Lieke gestopt vanwege lang-durige 

blessure, Stephanie op vakantie, Marjet S 

ziek. De kleine selectie die over bleef ging 

met weinig verwachtingen van huis..  

Het strijdplan was als volgt. Jessica en 

Isolde op midden, lekker aanvallen en 

vooral afblokken die handel! Carleijne en 

Ilja op de buitenpositie, shinen als hoofd-

aanvallers! Michelle op de diagonaal, haar 

aanval werd uit onze trucendoos getoverd 

indien nodig. Martine als spelverdeler, pro-

beer maar iets leuks. Het plan werkte prima, 

iedereen voerde haar taak goed uit. Feit 

blijft alleen dat we met ons 6’en het geweld 

in de aanval en stabiele verdediging aan de 

andere kant van het net niet konden over-

bluffen. De drie verloren sets moesten we 

incasseren vanwege moeilijke servicese-

ries die we niet onder controle kregen.  

 

 

 

Libanon liep binnen no-time 10 punten uit. 

Dat gat wisten we niet te dichten. Des te 

knapper dat we één set hebben gepakt. Die 

ene set waarbij we grip kregen op de ser-

vicepass en we meer druk in de aanval kon-

den geven. Boven verwachting verlieten we 

de Rotterdamse sporthal met één puntje.  

Het zwaar bevochte puntje mocht echter 

niet meer baten, dit weekend werd het defi-

nitief: degradatie. Enorm jammer.. Doel-

stelling voor de resterende 3 wed-strijden 

is vooral veel plezier en lol in het spelletje 

en met elkaar! 

Ingestuurd door Martine Westveer 

 

BOK DS 2 – Kraftwell 
Zaterdag 23 maart 2-3 

Afgelopen zaterdag, zaterdag 16 maart, 

speelden wij een wedstrijd tegen Kraftwell 

Symmachia DS 5 uit  Roosendaal. De tegen-

stander stond op de 4de plaats, dus een stuk 

hoger dan wij. De vorige wedstrijd hadden 

we ook erg goed gespeeld en dat wilden we 

nu weer laten zien. We waren met 7 spelers 

en onze vertrouwde libero.  

We kwam in de zaal aan en de korfbal was 

nog bezig, dus het duurde even voordat we 

het net konden opzetten. Na een tijdje waren 

alle voorbereidingen getroffen inclusief het 

warm lopen en konden we aan de wedstrijd 

beginnen.  

De eerste set gingen de twee teams gelijk 

op. Kraftwell had een erg goede en harde 

service. We maakten meer fouten aan onze  

kant dan we konden scoren. Toch hadden 

we de eindstand kunnen brengen tot 17-25 

voor Roosendaal. 

 

 

Dames competitie 



 

 

 

De tweede set ging erg lekker. Iedereen zat 

er goed in en met de aanvallen en goede 

service reeks van Mariëtte gingen we er vol 

voor. We hielden de tegenstander dan ook 

goed onder druk en ze kwamen niet hoger 

dan 10 punten. De eindstand was daarom 

ook 25-10 voor ons! 

De derde set ging hetzelfde als de tweede. 

Hoe we de tweede waren geëindigd, begon-

nen we ook aan de derde. De eindstand 

stond op 25-13! 

De vierde set ging niet zoals we hadden ge-

wild. We maakten zelf veel fouten en zakten 

een beetje in. We stonden met 10 punten 

achter. Na een tijdje knokken hebben we dat 

verschil voor een groot deel weten te dich-

ten. Helaas werd het wel 20-25. 

Dan maar een vijfde set. Deze ging ook niet 

vanzelfsprekend en met moeite. We pro-

beerden alles eruit te halen, maar het was 

net niet genoeg. Het werd 8-15. 

Helaas niet de wedstrijd gewonnen, maar 

het is wel heel knap dat we twee sets wisten 

te pakken tegen de nummer 4. 

Voor ons volgen er nu nog 3 wedstrijden om 

te spelen, waarbij we alles gaan geven! 

Ingestuurd door Myrna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BOK Recreanten – HHK   
Zaterdag 16 maart 

We begonnen sterk en kwamen zodoende al 
snel voor te staan. En wonnen de eerste set 
met 25-17. De tweede set waren de tegen-
standers wakker en verloren we met 17-25.  
De derde set was heel spannend, maar we 
kwamen net te kort met 23-25 en de laatste 
set stopte bij 3-7.  Dat betekent 2 punten 
voor ons en 6 voor HHK. 
In de totaalstand staan zij ook boven ons op 
de tweede plaats. De jongere ploeg HHK 1 
staat eerste. Het zou mooi zijn mochten we 
dit nog drie wedstrijden lang kunnen vast 
houden. Volgende week hebben we Katten-
dijke als tegenstander, de week erop HHK 1 
en op 6 april tenslotte nog Goedemorgen. 
Eind in zicht dus. 
 
Ingestuurd door Cobie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOK Recreanten – Kat-
tendijke   
Zaterdag 23 maart 

Op zaterdag 23 maart hadden we Katten-

dijke als tegenstander. Zij hebben dit sei-

zoen nog maar 2 wedstrijden gewonnen en 

ze hadden vandaag 2 zieken. Dus 2 invallers. 

Wel van HHK. Maar dat mocht niet baten. We 

moesten wel opgang komen ,maar daarna 

liep het gesmeerd. Kattendijke had last van 

o.a. miscommunicatie. Bij ons ging het op-

slaan heel goed en wonnen we veel punten 

mee. We haalden de volle winst binnen van 8 

punten.  

Setstanden waren; 25-16, 25-11, 25-12 en 24-

8. 

Eerst hebben we vrijdag ons jaarlijks eten-

tje en de dag erop een wedstrijd tegen de 

nummer 1; HHK 1. Op 6 april dan onze laatste 

wedstrijd. 

Ingestuurd door Cobie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreanten competitie 


