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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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Vacature!! 
Beste leden, 

Door het stoppen van onze huidige 

penningmeester is hier een vacature voor 

ontstaan voor volgend seizoen. Wil je je 

steentje bijdragen aan deze leuke 

vereniging en met een gezellig bestuur een 

aantal keer per seizoen vergaderen, laat het 

dan weten via secretaris@vvbok.nl. 

Ook zijn we nog steeds op zoek naar een 

voorzitter jeugdcommissie voor in het 

bestuur. Nu neemt Karl die taak over vanuit 

de TC en zou het fijn zijn als iemand zich wil 

aansluiten vanuit de jeugdcommissie.  

Naast bestuurstaken zijn we ook nog op 

zoek naar een materiaal man/vrouw. De 

taak waar Jos zich jaren voor heeft ingezet. 

Het zou heel erg fijn zijn als iemand zich hier 

voor opgeeft. Laat het weten via 

secretaris@vvbok.nl. 

We horen het graag! 

 

Sportieve groeten, 

Bestuur vvBOK  

 

Bestuursvergadering 
Woensdag 20 maart om 19.30u is er weer 

een bestuursvergadering gepland. Heb je 

een onderwerp dat je graag met het bestuur 

zou willen bespreken of twijfel je of je iets 

wil doen voor de vereniging of wil je eens 

weten hoe een vergadering gaat.... Je bent 

van harte uitgenodigd om eens deel te 

nemen! Geef je op via de 

mail secretaris@vvbok.nl. Wie het eerst 

komt wie het eerst maalt, dus geef je snel 

op!  De volgende bestuursvergadering zal 

plaats vinden op 8 mei.  

Vriendelijke groeten, 

Bestuur vvBOK 

 

 

 

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 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! 

Houd deze data vrij en zet ze direct in jullie 

agenda’s! 

  

Nieuws 
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BOK HS 2 – Rowi HS 2 
Zaterdag 19 januari 1-3 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de een meer 
gesneden "koek" 
dan voor de ander. 
Bestellen blijft toch 
bijzonder. Blijkt dat 
ze ook gewoon 
koffie hebben!!! 
 

 
 
 

 
 
 
Belofte maakt 
schuld. D3 zou H2 
aanmoedigen in 
ruil voor een 

gezamenlijk 
diner bij een Fast 
Food keten. Heeft 
het gesmaakt?? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren competitie 



 

 

 

BOK DS1 – Volley2B DS1 
Zaterdag 16 februari 0-4 

Een reisje naar Bergschenhoek, zonder 

Lieke vanwege blessures en zonder 

Martine vanwege een wintersportvakantie 

maar met Muriël die toevallig eventjes een 

weekje in Nederland was. Behalve Muriël 

waren er nog wel wat speelsters, de ene wat 

energieker dan de ander. Michelle had thuis 

een smak gemaakt wat resulteerde in zere 

blauwe knieën. Jessica had de bibbers en 

dat was niet van de zenuwen, maar van een 

vervelend griepje. Om die reden was ze 

deze dag in het blauw te bewonderen in 

plaats van in het groen. Dat stond haar goed.  

Stephanie die langzaam begon te wennen 

aan de spelverdelerspositie mocht ook 

eens kijken of ze haar kunstjes als buiten 

nog niet was verleerd. Kortom: de messen 

waren geslepen en we kwamen wel eens 

eventjes wat punten halen in 

Bergschenhoek... nou ja, de ambitie was er, 

maar het was niet optimaal. 

Vol goede zin trokken we de eerste set ten 

strijde. De tegenstander zocht Stephanie uit 

in de service, die precies drie van zulke 

services nodig had om er even goed in te 

komen. Daarna stond ze als vanouds 

zelfverzekerd alle ballen naar Muriël te 

spelen. Daarna werd ook Jessica de 

gelegenheidslibero eventjes getest, maar 

die deed gewoon haar ding en eiste lekker 

wat ballen op. De enige opmerking die we 

over Jessica zouden kunnen maken is dat ze 

wel wat duidelijker mocht roepen als ze de 

bal pakte... maar misschien dat het gebrek 

aan stem daar een rol in speelde.  

 

 

 

 

 

 

Lekkere passjes zorgen voor 

een goede verdeling en leuke 

punten. Carleijne kan de laatste 

weken steeds onmogelijkere ballen nog 

steeds in de rechtdoor rammen en pakt zo 

flink wat punten mee. Isolde en Muriël zijn 

ook zonder training heerlijk op elkaar 

ingespeeld waardoor ook Isolde lekker 

haar punten aan het net meepakte.  

Ilja hielp in de verdediging alle ballen van de 

grond te rapen en zorgde afgewisseld met 

Michelle voor flink wat dreiging vanaf de 

diagonaalpositie.  

Ik hoor jullie haast denken: dat klinkt goed, 

ik ga nu lezen hoe de eerste overwinning 

van dit seizoen binnengeharkt is!  

Tsja... op dat punt moet ik u toch 

teleurstellen. Sterker nog... we wisten geen 

punten te pakken. De motivatie was er, de 

mogelijkheden ook, maar het lukte net niet. 

De service ging iets te vaak mis (hoewel de 

opdracht 'serveren op de libero' toch echt 

makkelijker bleek dan jet gebruikelijke 'niet 

serveren op de libero'), er hing net te vaak 

een blok in de weg en we kregen maar geen 

grip op die ene goede speelster aan de 

andere kant. De eerste twee sets was het 

duidelijk dat het mogelijk was. De derde set 

was al bijna binnen, maar werd door 

Volley2b vakkundig binnengesleept en de 

vierde set gaan we het gewoon niet meer 

over hebben. 

De nevobo was van de week nog positief en 

zag nog mogelijkheden tot handhaving. We 

blijven natuurlijk ons uiterste best doen, 

maar beseffen wel dat dit wel steeds 

lastiger wordt. Ons eerste doel: laten we 

maar eens een potje winnen, daar worden 

we al heeeeel vrolijk van! 

Ingestuurd door Marjet Struijk 

 

 

 

 

Dames competitie 



 

 

BOK DS 2 – YVC DS 2 
Zaterdag 16 februari 3-1 

Afgelopen zaterdag, om precies te zijn, 

zaterdag 16 februari, speelden wij een 

belangrijke wedstrijd tegen YVC Dames 2 uit 

in Oostburg. De tegenstander stond met tien 

punten onder aan de ranking, maar dat zegt 

in het geval van dames 2 nog niets. Met een 

krappe selectie van zeven vrouw 

vertrokken we, sinds een aantal weken 

weer met onze échte coach, richting 

Oostburg.  

Ondanks de kou in de zaal, begonnen we vol 

goede moed aan de warming-up. Het proces 

voorafgaand aan de wedstrijd duurde lang, 

waardoor het komt weet niemand. Laten we 

het erop houden dat de scheidsrechter niet 

meer optimaal helder was..  

De eerste set is de beste set die wij in tijden 

gespeeld hebben. Voor én na ieder punt 

werd er luidkeels gezongen, want een 

aantal dames hadden inspiratie opgedaan 

bij de bekerfinale in België. De set werd, ace 

na ace, uitgeserveerd. Wij haalden in deze 

set dan ook de monsterscore van 9-25 

binnen!  

Maar, wij blijven dames 2, wat betekent dat 

het enthousiasme later in zijn wedstrijd zijn 

tol ging eisen. Dit begon helaas de tweede 

set al. We kwamen op 6-1 achterstand, maar 

wisten het knap terug te brengen tot een 

gelijke stand, om vervolgens weer op de 

toer van set één door te gaan. Ook deze set 

haalden wij met vallen en opstaan binnen, 

met een score van 19-25.  

De derde set begon met een vervelende 

hoge floatserve van de tegenstander, Waar 

wij tot onze spijt en ergernis geen antwoord 

op hadden. We wisten nog knap terug te 

komen, maar het was net niet voldoende. De 

rally’s die gespeeld werden waren zo lang, 

dat wij uiteindelijk aan het kortste eind 

trokken (ons kruid was al half verschoten 

na set 1, maar ja,  

Wie de tegenstander onder de 

tien wilt houden, moet iets hè!). 

Deze set werd helaas met 25-21 

verloren.  

Dit seizoen zijn wij goed op weg om 

vijfsetters voor zover mogelijk te 

voorkomen, dus dat werd meteen de insteek 

na de verloren set. De tegenstander had 

maar een paar scorende speelsters, dus het 

was aan ons de taak om die speelsters af te 

blokken en zelf meer te scoren. Dit lukte 

aardig. Ook in deze set kwam de 

tegenstander angstvallig dichtbij, maar 

door de terugkeer van ons vrolijke 

repertoire, ontwaakten wij uit ons dipje en 

sloegen, passten en blokkeerden onszelf 

naar de winst van deze wedstrijd. De set 

werd door ons gewonnen met 21-25.  

De eindstand van 3-1 voor BOK betekent 

(voorlopig) veel goeds voor de ranking, 

want wij zijn weer een plek gestegen door 

de vier punten die behaald zijn in Oostburg. 

Maar, wij zijn nog lang niet klaar, want die 

top vijf is nog niet in zicht! Aanstaande 

zaterdag, 23 februari, spelen wij thuis tegen 

Gavoc’10, het team dat met één punt verschil 

onder ons staat, dus dat belooft een 

spannende wedstrijd te worden. Graag zien 

wij iedere lezer van dit verslag terug bij 

onze wedstrijd voor het nodige support! 😊 

BOK DS2 – Gavoc’10 DS1 
Zaterdag 23 februari 0-4 

Zaterdag 23 februari was het zo ver, een 

wedstrijd waar wij als team al een tijdje 

naar uit keken. We moeten namelijk binnen 

een week twee keer tegen Gavoc’10 spelen 

doordat de wedstrijd eerder het seizoen 

was verzet. Met een wedstrijd minder 

stonden wij 1 punt boven gavoc’10 dus dit 

beloofde een spannende wedstrijd te 

worden waar we best wel van konden 

winnen. 

  



 

 

 

 

Echter zijn er binnen ons team nog steeds 

wat problemen met blessures. Zo waren 

Wendy en Denise wel gezellig erbij als 

supporters maar konden ze beide niet 

spelen. Ook had Anouk een paar dagen 

eerder een vervelend auto ongeluk gehad 

waardoor ze wel kon starten maar nog niet 

100% fit was. Gelukkig had Joelle een 

middag vrij op haar werk en kon daardoor 

wel mee doen zodat we voldoende spelers 

hadden.  

Met het inslaan gebeurde er alleen iets heel 

vervelends. Gavoc’10 besloot om zeer 

sportief aan de slag te gaan door alle ballen 

op onze spelverdeelster Anouk te mikken. 

Na een paar ballen op haar rug kreeg ze een 

bal hard op haar slaap waardoor ze 

bewusteloos raakte. Gelukkig kwam ze snel 

weer bij en was er behalve een 

hersenschudding niets ernstigs aan de 

hand maar door dit voorval was het hele 

team van streek.  

We begonnen de eerste set zonder onze 

vertrouwde spelverdeler. En ondanks we er 

voor vochten, zat niemand echt lekker in het 

spel. We waren meer bezig met het 

“overleven” in het veld dan het winnen. De 

sfeer tussen de twee teams was zacht 

gezegd, niet gezellig en er was dan ook een 

hoop gedoe onderling.  

Omdat dit een wedstrijd is die we maar snel 

willen vergeten zal ik jullie er snel door 

heen lopen. We verloren de eerste set maar 

besloten ons best te doen om ze toch maar 

eens te laten zien wat wij konden. Anouk 

deed haar best in het veld ondanks de 

hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid en 

er waren een paar mooie aanvallen. Toch 

was het steeds niet genoeg.  

In de derde set ging het niet goed met Jet, ze 

voelde zich niet lekker en moest het veld uit. 

Maar door de kleine selectie hadden we 

hierdoor een probleem. Het betekende dat 

we moesten roeien met de riemen die we  

 

 

hadden. Helaas was dit niet 

genoeg en verloren we de wedstrijd met 4-

0.  

Helaas was de onsportieve sfeer na de 

wedstrijd nog niet voorbij want er werden 

meerdere rot opmerkingen gemaakt aan de 

kant van de tegenstanders. Dit alles zorgde 

voor een nog slechtere sfeer en een 

vastberadenheid om woensdag op volle 

oorlogssterkte naar Oud-Gastel te gaan om 

te laten zien wat we echt kunnen.  

Graag willen wij onze vaste supporters 

bedanken voor de support tijdens de 

wedstrijd. De rest van de BOK supporters 

die het nodig vonden om ons uit te lachen, 

moeten voortaan misschien eerst is kijken 

naar wat ze zelf kunnen voordat ze gaan 

lachen 😉  

Gavoc’10 DS1 - BOK DS2 
Woensdag 27 februari 3-1 

Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag was 

er één ding zeker, we wilden er alles aan 

doen om 5 punten te halen in Oud-Gastel. 

We hadden namelijk nog even wat recht te 

zetten.  

Eenmaal aangekomen in Oud-Gastel bleek 

dat degene die de vorige wedstrijd Anouk 

out heeft geslagen niet aanwezig was. Dit 

was erg positief. De sfeer tussen de twee 

teams was nu heel anders. Het was niet 

meer vijandig zoals zaterdag maar gewoon 

een normale wedstrijd.  

Anouk, die nog niet volledig hersteld was 

maar wel fit genoeg, kon haar revanche 

nemen als dia want Sylvana kon weer eens 

mee naar een wedstrijd als spelverdeler.  

We begonnen de eerste set goed. Iedereen 

ging er vol voor want we wilde maar 1 ding, 

dat was winnen. Door de veel betere sfeer 

zat iedereen lekkerder in het spel en zo 

wonnen we de eerste set.  

 



 

 

 

 

 

Natuurlijk waren wij ontzettend blij met 

deze set want dit betekende dat we niet 

dezelfde afgang zouden hebben als 

zaterdag. Maar dit was nog lang niet genoeg 

als het aan ons lag. Echter wilde we 

misschien gewoon net iets te graag…  

In de tweede set maakte we steeds meer 

eigen fouten. Ook was er een sterke service 

waar we geen antwoord op hadden. Door dit 

alles verloren we de tweede set.  

Vooruit.. dan maar met 3-1 winnen dat klinkt 

ook nog steeds best goed. Maar helaas, net 

als in de tweede set werden er in de derde 

set veel eigen fouten gemaakt. Zo kwam de 

pass niet lekker aan en werden er fouten 

gemaakt in de aanval. Het was allemaal net 

niet genoeg waardoor we ook de derde set 

verloren.  

Hoe we ook die 5-setter proberen te 

vermijden dit seizoen, op dit moment was dit 

toch ons doel. We gingen er vol voor maar 

helaas.. Het was gewoon niet genoeg. 

Misschien was het de vermoeidheid van een 

lange werkdag voor iedereen of het feit dat 

we het gewoon te graag wilden. Maar ook de 

vierde set verloren we. En zo gaan we met 

maar 1 punt weer terug naar huis..  

Ondanks dat de tweede wedstrijd een stuk 

vriendelijker er aan toe ging, zijn we blij dat 

we de rest van dit seizoen niet meer tegen 

dit team moeten spelen.  Er staan nu nog 4 

wedstrijden op het programma. En met 

momenteel een 9e plek beloofd dit nog een 

spannende strijd te worden. Kom jij ons 

supporten bij onze volgende wedstrijden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

BOK Recreanten –  

De Bongerd  
Zaterdag 16 februari 

Nog op zaterdag 09-02-2019 is er gespeeld 
tegen Café Baarends. Vroeger de koploper; 
maar tegenwoordig de underdog. Hiervan 
hebben we met 8-0 gewonnen. 
Afgelopen zaterdag 16 februari  hebben we 
tegen De Bongerd gespeeld.  Het niveau 
verschilt niet veel. Dus het ging gelijk op. 
Enkel als Dionne van de tegenpartij 
serveerde konden we de bal moeilijk in het 
spel krijgen.  Op een gegeven moment 
hadden we hun zwakke plek gevonden; mid-
achter en daarmee konden we scoren. Een 
redelijke wedstrijd die we gelukkig konden 
winnen. Setstanden waren; 20-25, 25-18, 
25-18 en 5-5.  
We hadden nog een supporter; ons ex lid 
Saskia kwam ons aanmoedigen! Na afloop 
nog gezellig koffie gedronken met Saskia. 
De volgende wedstrijd is pas op 9 maart 
vanwege de vakantie. Totaal komen er nog 5 
wedstrijden en dan zit het op 6 april erop. 
Als we zo door kunnen gaan eindigen we 
vanboven. 
 
Ingestuurd door Cobie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreanten competitie 



 

 

 

 

Beloofd is beloofd! Omdat de mannen van 

niveau 4 winnaar werden van hun poule bij 

het toernooi in Oostburg,, ad ik beloofd om 

ze nu in te schrijven in niveau 5. Helaas was 

Samuel ziek en kon niet mee, dus met 10 

spelers voor niveau 5 richting Axel 

en…....Jasmijn Slabbekoorn die nog maar 

net lid is, twee keer getraind heeft, nog maar 

7 jaar is en toch heeeel erg graag mee wilde 

om te kijken hoe dat allemaal gaat met die 

wedstrijdjes. Stoer hoor! Nog wel….. iéts te 

vroeg om mee te doen. Bok 2 niveau 5 Met 

zijn drieën zou het wel gaan lukken vond 

Adriaan. Maurice en Remco hadden zo hun 

twijfels want het speelveld was nu 6 meter 

diep i.p.v. 4 meter! Dat was wel een erg groot 

veld en ook goed te merken tegen Mytilus 1. 

Die waren een maatje te groot en we 

verloren ook dik. Tóch maar voor de tweede 

wedstrijd tegen Savok2 versterking 

gevraagd in de persoon van Inde. Een beetje 

ervaring in het veld werkte goed en deze 

partij eindigde gelijk in 19-16, 16-18! Dat 

voelde al een stuk lekkerder en ook op Lieke 

werd een beroep gedaan om het herenteam 

aan te vullen voor de wedstrijd tegen YVC 3. 

Als een ervaren en talentvolle speelster 

sleepte ze de mannen naar een dikke winst 

in de eerste set en een spannende gelijkspel 

in de tweede set.19-10, 13-13 Vervolgens 

tegen VVS ’92 2 was Febe bereid om in te 

vallen en ook de heren raakten al wat meer 

gewend om meteen te moeten doorspelen 

i.p.v. vang/gooi acties. Ook een aantal rally’s 

gezien bij de heren waarbij extra punten 

werden verdiend. Een mooi debuut in niveau 

5! Ga zo door mannen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bok 1 niveau 5  

De dames hadden een brede selectie van 

maar liefst 6 BOK-KIES! In een zware poule 

met o.a. Stevo1 (niveau 6) maar dat konden 

de dames wel aan vond ik. De eerste 

wedstrijd tegen YVC eindigde in een gelijk 

spel van 19-16, 16-18. Vervolgens tegen 

Stevo 1 speelden de bokkies hun beste 

wedstrijd van de ochtend. Goede service, 

ballen in drie keer, alles lukte goed en we 

stuurde Stevo naar huis met 14-18 en 14-19! 

Het continue wisselen van spelers werkte 

wellicht goed uit. Langs de kant kregen de 

dames een beeld van hun eigen spel en 

verbeterden ze zich zelf weer zodra ze weer 

in het veld kwamen. Tenslotte tegen Savok1 

kwam er weer een gelijk spel maar na goed 

rekenwerk eindigden onze dames als 

éérste van hun poule in niveau 5 Klasse 

gedaan hoor! Gefeliciteerd! 

Ingestuurd door Alex Segers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini’s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


