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Van de redactie
Welkom bij dit vernieuwde VATblaadje, een clubblad speciaal voor alle VATTERS!
De afgelopen tijd is het stil geweest rondom dit blaadje. Vanaf nu gaan we proberen jullie elk
kwartaal te verblijden met een gezellig clubblad waardoor iedereen op de hoogte blijft van onze
vereniging.
Voor de eerste editie hebben we van alle teams een speler gevraagd een stukje te schrijven zodat
we alle teams eens kunnen leren kennen. Er zijn een aantal spelers heel enthousiast aan de gang
gegaan en er zijn ook mensen van weinig woorden. Maakt niet uit, met ieders inzet zijn we blij!
Verder heeft sinterklaas zijn bijdrage geleverd naar aanleiding van zijn bezoek bij de C’s en Mini’s.
Natuurlijk zijn er Wist-Je-VATjes en we hebben een nieuwe rubriek: ‘De Apenstaart’. Dit is de
moderne versie van wat vroeger bestond als ‘De Pen’.
Het volgende VATblaadje zal in het teken van de wedstrijden staan. We willen elk team vragen een
wedstrijdverslag te schrijven waarin het meest toffe VATmoment wordt verteld. Dus maak je iets
mee in een wedstrijd wat je graag wilt delen met je clubgenoten, schrijf het op en mail het!
Als laatste wil de redactie jullie vragen om alle tips en adviezen rondom dit VATblaadje gerust te
mailen. De redactie is te bereiken via mirjamveelwaard@hotmail.com.

@@ de apenstaart @@
Er is mij door de redactie gevraagd een stukje te schrijven voor deze nieuwe rubriek. Nou ja,
nieuw…. Eigenlijk heette deze rubriek vroeger “De Pen”, maar in het digitale tijdperk gaan wij ook
met onze tijd mee .
Ik zal me eerst even voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen.(??)
Ik ben Mirjam Kapitein (MirK voor de ingewijden ), ik woon in Woensdrecht samen met Joost,
met wie ik op 11 mei 2012 ga trouwen. Ik ben Remedial Teacher van beroep op een VMBO school
in Breda. Dit houdt in dat ik leerlingen met leerproblemen extra hulp bied bij Nederlands lezen en
spelling, Engels, Duits, maar ook voor rekenen en wiskunde.
Dan even terug naar de volleybal. Volleyen is mij letterlijk met de paplepel ingegoten. Mijn ouders
staan aan de voet van onze vereniging. Zij hebben ons mooie VATje mede opgericht. Mijn ouders
volleybalden allebei al bij JEVEO (waar zij elkaar ook hebben leren kennen). Toen ik geboren was en
papa een wedstrijd had, ging mama vaak kijken. Ik werd dan letterlijk in de Maxi-Cosi onder de
tribune gezet, waar ik lekker mijn roes uit lag te slapen. Ik ben dan al vroeg begonnen met
volleybal. Al op mijn 6e kwam ik bij VAT. Wij zijn toen in Putte gaan wonen en heb ik een korte
uitstap gemaakt naar De Berk. Dit was vervoertechnisch gezien wat makkelijker.
Daar had ik het snel gezien en ik ben op 1 oktober 1994 weer terug gekomen bij VAT. Hier ben ik
nooit meer weggegaan. Ik speelde toentertijd in een Jeugd C-gemengd team, waarbij ik het enige
meisje was. Ik moest dus elke wedstrijd en elke set spelen. Dat vond ik toen erg leuk! We werden
ook nog eens kampioen, dus dat was helemaal mooi. Daarna ben ik Meisjes B en later A gaan
spelen, waar ik met mijn zus Judith speelde. Altijd kibbelen, maar we konden niet zonder elkaar.
We waren allebei set-uppers en in een wedstrijd wilde ik van haar de bal overnemen. Ik riep: “Los”,
zij riep ook. We gingen allebei voor de bal en hadden hem ook, alleen had een van ons wel een
bloedneus er aan overgehouden… 
Door studie en dergelijke viel het Meisjes A team uiteindelijk uiteen. Ik bleef als enige meid weer
over en ben bij de jongens A gaan spelen met dispensatie. Later werd dit heren en mocht ik niet
meer meedoen in de competitie. Ik kon het echter niet over mijn hart verkrijgen om VAT te
verlaten voor een andere vereniging en ben toen alleen gaan trainen.
Uiteindelijk zijn er meer dames bijgekomen en langzamerhand konden we weer een damesteam
vormen. Ik speel nu in Dames 2 in de derde klasse. Tot nog toe doen we het erg goed. We hebben
nog maar 1 set verloren uit 8 wedstrijden. We hopen dan ook dat we dit vol kunnen houden, en
dat we dit jaar kampioen kunnen worden.
Naast het volleyballen zelf, geef ik training aan de Jeugd C, ben ik scheidsrechter, voorzitter
Technische Commissie, Wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscontactpersoon en sinds kort ook
vertrouwenspersoon. Bijna mijn 2e beroep dus 
Toen de redactie vroeg of ik deze apenstaart wilde typen zei ze:” Vertel iets over jezelf, wie je bent,
wat je doet, waarom je volleyballen zo leuk vindt en dan mag je daarna het apenstaartje
doorgeven aan wie je maar wil...
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Waarom ik volleyballen zo leuk vind??? Kom maar eens op woensdag-, vrijdagavond of
zaterdagmiddag naar de zaal…. Het spelletje is verslavend! En zoals ik al zei: “Het is me met de
paplepel ingegoten…”
Genoeg over mij… Het is tijd om dit toetsenbord door te geven aan iemand anders… De apenstaart
gaat naar……………………………………………………………..............
LINDA VAN BAAL! Succes Linda!
Voor iedereen alvast heel fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2012!
Heel veel volleybalgroetjes MirK
Beste Vatters
De sint kwam dit jaar weer in de kloosterhof
Waar hij de spelende jeugd van Vat aantrof!
Hoofdpiet Antonio wist heel goed de weg
En liep voorop, dus had ik als Sint de pech,
Dat ik ging dwalen onder de tribune
En beide pieten zonder enige vorm van rancune
Stonden te strooien boven mijn hoofd,
maar niet met echte pepernoten, zoals beloofd.
Na dit opmerkelijke aankomst incident
Sprak ik de kinderen aan zonder Spaans accent!
Ik repte over ballen, springen en duiken,
Soms ook over het enkeltje verstuiken,
En mijn pieten deden daar volop aan mee,
Ze speelden met de mini’s en telden: één—twee.
De bal hielden ze hoog, zonder enige bluf,
Intussen sprak ik met Mirka, hun juf!
De houdt die jeugd op beste wijze in toom,
Maar ik waarschuwde ze voor haar huwelijksdroom.
Bij al dat fanatisme moet ze erop letten
Niet te veel sportieve bloemen buiten te zetten,
Want dat gaat gepaard met een zeer slanke lijn,
Dan past straks de jurk niet, dat doet pijn!
Toen kwam Mirve met haar groep ,
Ze zette pardoes een bergje mini’s op de stoep,
Waarmee het leuk was om te klessebessen
En te babbelen over Mirjam´s volleylessen.
Ze treffen het maar met zo´n leuke juf
Met in haar genen een beetje Haagse Bluf!
Bij de mini´s zat ook nog een deel van familie Lameir,
Je weet wel van Roy, alias mister Astair!
Na nog een stichtelijk babbeltje met Joyce, zijn zus
moesten we snel naar onze volgende klus.
Moet wel gezegd en dat is waar,
Dat ik als vorst werd onthaald dit jaar!
Daarom nog dit, namens de Sint en zijn Pieten,
Blijf allemaal bij Vat om van volleybal te genieten.
Groeten van Sinterklaas

Wedstrijdprogramma
In januari 2012 worden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Heren 1:
14-01-12 17.00 u.
AVC – VAT (Tholen)
21-01-12 18.00 u.
VAT – Micro-Electro (thuis)
28-01-12 17.00 u.
Sic Pugno – VAT (Bergen op
Zoom)
Heren 3:
21-01-12 17.00 u.
Bok – VAT (Kapelle)
Dames 1:
02-01-12 20.25 u.
Gavoc – VAT (Oud-Gastel)
23-01-12 20.00 u.
VAT – Set-Up (thuis)
Dames 2:
14-01-12 14.30 u.
VAT – Bok (thuis)
21-01-12 14.30 u.
VAT – Mytilus (thuis)
28-01-12 18.00 u.
YVC – VAT (IJzendijke)
Meisjes B:
Nog niet bekend
Jeugd C:
Nog niet bekend
Mini’s:
08-01-12 ’s Middags worden er
diverse wedstrijdjes gespeeld in
Oud-Gastel.
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De teams op een rij
Heren 3
Aan mij werd, als aanvoerder van Heren 3,
gevraagd om eens een stukje te schrijven
over ons volprezen volleybalteam: VAT
Heren 3 is een team dat bestaat uit een mix
van ervaren spelers, jongens die al een tijdje
volleyballen en een aantal volmoedige
nieuwe spelers. We zijn actief in de heren 3e
klasse F, want ons regelmatig naar
buitenlandse contreien laat rijden (Lees:
Zeeuws-Vlaanderen). Op dit moment staan
we één-na-laatste in deze poule, maar gezien
dat ontwikkelingen tijdens, met name, de
laatste wedstrijd, ga ik er wel van uit dat
deze positie maar tijdelijk is en dat we zeer
zeker punten kunnen pakken.
Onze teamverdeling is als volgt:
Spelverdeler: Rick Surminski / Rick Leijs
/ Gian-Carlo
Diagonaal: Rick Leijs / Gian-Carlo / Rick
Surminksi
Midden: Jorrit Aarden / Marvin Hoek /
Niels Zegers
Buiten: Ruud van der Aart / Jeroen van
Broekhoven / Danin Dharmaperwira
Libero: Jeffrey van Stek
Coach: Joost Adriaansen / Frank van
Campo
Op dit moment is alleen Jeroen van
Broekhoven geblesseerd aan zijn knie. Het
herstel hiervan gaat helaas nog wel even
duren. Maar iedereen hoopt dat hij snel
weer terug op het veld staat. Gelukkig komt
hij ons regelmatig ondersteunen (en
toeschreeuwen) tijdens de trainingen en
wedstrijden.
Voor veel spelers is het dit seizoen wennen
op hun (nieuwe) positie, maar dit gaat zeker
helemaal goed komen.
Zoals je ziet, is het een groot team met
voldoende groeimogelijkheden en het
nodige talent.
Wil je ons sterren ensemble eens in actie zijn
tijdens een wedstrijd, ben je natuurlijk altijd
van harte uitgenodigd om ons vanaf de
tribune toe komen schreeuwen !
Met sportieve groet,
Niels Zegers
Dames 1
Hallo, wij zijn dames 1 en wij zijn:
Conny, Caroline, Evelien, Ingrid, Jeannette,
Laura, Lianne, Marie-louise, Paulinda, Petra
en Tatiana!

Alweer een paar jaar spelen we bij
vereniging VAT met erg veel plezier. Ondanks
onze (jonge) leeftijd hebben we hier en daar
wel eens een mankementje, maar dat mag
de volleypret zeker niet drukken.
Afgelopen jaar zijn we zelfs gepromoveerd
naar de tweede klasse en daarin proberen
we dit seizoen de nodige punten te pakken.
Naast een hoop leuk nieuws hebben we ook
wat tegenslagen gehad de afgelopen tijd.
Tatiana heeft na een goede start van het
seizoen toch moeten afhaken wegens
blessureleed en Conny en Marie-louise
konden dit seizoen helaas helemaal nog niet
in actie komen. Marie-louise is na de
geboorte van haar zoon inmiddels weer
hersteld en zij zal in januari de draad weer
oppakken.
Conny en Tatiana willen wij heel veel
beterschap wensen en we blijven duimen
voor herstel.
Dit seizoen hebben we ook een paar nieuwe
speelsters: Petra en Caroline, beide een
goede aanwinst voor ons team.
Daarnaast trainen er wisselend een aantal
dames mee zoals Mirjam K van Dames 2 en
Melissa. Corine (voorheen recreanten
dames) trainde ook mee maar zij gaat ons in
het nieuwe jaar helaas verlaten om meer
thuis te kunnen zijn.
Wanneer wordt er getraind?
Wij trainen op woensdagavond van 20.30
uur tot 22.00 uur uiteraard in MFC
Kloosterhof. We worden getraind door
Anton Kapitein.
Jeugd C
Namens de jeugd C van vat,
Ik Melissa speel in een gemengd team. We
zijn als jongensteam ingedeeld omdat er
meer jongens waren dan meisjes. Ik zit
ongeveer vier jaar op volleybal. Ik vind het
nu ik bij de C,s het leukst want we spelen
competitie. De training is ook heel erg
gezellig en leuk! ( we hebben ook een trainer
die heel aardig is ). Dit is het team waarmee
ik competitie speel: ‘Yelle, meisjes Robin,
jongens Robin, Philip, Bart en Marieke ( als
ze niet moet werken ). Wij hebben ook een
yel: ‘Viva vat en we meppen ze plat!’ Wij
hebben een keer gewonnen en de rest niet
meer. Dat komt mede door dat wij tegen
clubs moeten die al drie jaar competitie
spelen of tegen kinderen van een kop groter
dan ons. We hebben een aanvoerden en dat

Wist-je-VAT-jes
In de rubriek lees de nieuwste
weetjes over het lief en leed van
alle Vatters.We willen iedereen
vragen zoveel mogelijk Wist-jeVAT-jes op te schrijven en in te
sturen. Dames 1 heeft het goede
voorbeeld al gegeven…
Wist-je-dat:
Jeannette en Laura een eigen
fotoclub zijn begonnen?
Jeannette, Paulinda en Tatiana
flink zijn afgevallen en dus
echte slanke dennen zijn?
Marie-louise bevallen is van
haar tweede zoon……Pepijn?
Lianne ons eigenlijk in
december wilde verlaten maar
nu toch het seizoen afmaakt
(daar zijn wij heel blij mee!)?
We nog niet hebben
gewonnen, maar dat we
ervoor blijven knokken?
Iedereen welkom is om aan te
sluiten bij de training?
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is Bart. Onze coach is Jelmer en die zorgt dat
wij positief blijven wat er ook gebeurt in het
spel.
Groetjes van Melissa
Heren 1
Wie zijn wij:
Wij zijn de Vat heren 1, we bestaan uit 8
teamleden en Pieter en Harry.
Ja wie Pieter en Harry zijn dat is voor mij ook
soms nog een vraag.
Vorig jaar zijn we kampioen geworden in de
3e klasse en zijn gepromoveerd naar de 2e
klasse.
Jammer genoeg gaat het dit jaar iets minder
we staan 2e (van onder).
Hier zal snel verandering in komen, want het
is natuurlijk altijd even wennen om in een
nieuwe klasse te spelen. Ook dankzij onze
goede trainer (Sjef) ,waar wij iedere week
training van krijgen, zal het vanzelf beter
gaan.
Dames 2
Hoi allemaal!
Ik ben Carlien de Krom en dit is voor mij het
derde seizoen dat ik volleybal en competitie
speel. Na jarenlang gerolschaatst te hebben,
was het tijd voor wat anders. Mirjam
Veelwaard had al vaker gezegd ‘kom een
keer kijken bij de volleybal, hartstikke leuk!’.
Dat had ik veel eerder moeten doen!
In drie jaar tijd heb ik veel geleerd van onze
trainer en coach Roy Lameir. Iedere
vrijdagavond trainen we om vervolgens de
zaterdag erna weer te knallen tijdens de
wedstrijd. Mijn positie in het veld is
middenspeler. Deze positie werd mij al vrij
snel toegewezen, gezien mijn lengte. Helaas
werkt mijn lengte niet altijd in mijn voordeel,
want ik ben nog altijd een seconde te laat
met blokken. Op tijd springen is voor mij
makkelijker gezegd dan gedaan.
We spelen met ons dames 2 team nu in de
3e klasse en staan na 8 wedstrijden
bovenaan. Daar zijn we heel erg trots op. We
hopen aan het einde van het seizoen
kampioen te worden en op de platte kar
door het dorp te rijden. Er zijn alvast twee
banden opgepompt! Uiteraard kunnen we
alle aanmoedigingen van jullie heel hard
gebruiken dus laat al die vatliedjes de
komende thuiswedstrijden maar goed horen.
Mocht dit niet lukken dan kunnen we alsnog
terug kijken op een seizoen met veel
overwinningen en een goede sfeer in het

team. Ik ben van plan om nog heel lang met
dit damesteam door te gaan.
Mini’s
Ik ben Pien van Tillo.
Ik zit al anderhalf jaar op volleybal.
Ik zit bij de mini’s.
We hebben afgelopen maanden voor het
eerst wedstrijdjes gespeeld.
Het was super leuk en we hebben er ook
best veel gewonnen.
De eerste keer zijn we naar Oosterhout
geweest.
We hebben toen 1 keer verloren, 1 keer
gelijk gespeeld
en 2 keer gewonnen.
Toen moesten we tegen Gavoc en 3 keer
tegen Jola.
De tweede keer moesten we naar Breda en
toen moesten we tegen Voko-Irodion, Sic
Pugno en De Burgst.
1 keer gewonnen en 2 keer verloren
We waren 8e van de 14 teams.
Ps. Volleybal is super.
En natuurlijk is het bij vat heel gezellig
Groeten van Pien
Heren 1
Van het vorig H1,
De woensdagavond is een volleybalavond
voor alle heren die lid zijn van VAT. Het is
een avond waarop sinds dit seizoen geen
training meer wordt gegeven, maar het mag
gezien worden als een mogelijkheid om een
extra avond te volleyballen voor degenen
die op vrijdag al training hebben en
daarnaast is het voor sommigen (o.a. de
oude Heren 1) nog de enige mogelijkheid om
een balletje te slaan.
Er wordt eerst goed opgewarmd en na het
inslaan en serveren beginnen we meteen
met een partijtje. Natuurlijk zijn er trouwe
leden die geen woensdag missen en
daarnaast zijn er de leden die proberen
zoveel mogelijk te komen maar door
omstandigheden (werk, studie, enz.) niet
altijd kunnen. Het is wel de bedoeling om bij
verhindering altijd de groep te mailen zodat
zij weten of er voldoende spelers zullen zijn.
De avond begint om 20.30 uur (uiterlijk
20.15 uur aanwezig ivm opbouwen) en duurt
tot 22.00 uur.
Deze vorm op woensdagavond is ontstaan
doordat het team van de oude Heren 1, die
op maandagavond hun wedstrijden hadden,
uit elkaar is gevallen. Van de club hebben we
toestemming gekregen om op deze avond

De mini’s op weg naar de
Winst!
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toch nog tegen een bal te kunnen slaan. Alle
heren zijn welkom! Heb je je vaste training
gemist of kun je wel wat extra balgevoel
gebruiken, kom dan ook op woensdagavond
lekker ballen.
Meisjes B
Lieve Vatters,
Er is mij voor de tweede keer gevraagd wat
voor het VATblaadje te schrijven, dus dan
zullen we dat maar een keer doen. [Zacht
einde]Om te beginnen is het misschien wel
handig als iedereen weet over wie het nou
eigenlijk gaat. Ook al kent bijna iedereen ons
wel op de club. We zijn met een aantal nou
eenmaal altijd en overal bij aanwezig.
(Hannah, Linda, Ilona)
Wij, meisjes B, zijn acht hele leuke en
gezellige meiden. Iets te gezellig volgens
Frank en Petra, maar beter dan dat we het
niet met elkaar kunnen vinden. Het Rijks is
tweede met twee teamleden en er zit er
eentje op het Moller. We komen bijna
allemaal van het Roncalli, op drie na. Maar
dat kun je ze niet kwalijk nemen. We
beginnen met de jongste van het team. Dat
hoort ook zo bij spelletjes ;p. Samantha is de
jongste van het team, dat zou je niet zeggen
als je haar ziet slaan. Dat doet ze nogal hard.
Wat voor ons niet erg is natuurlijk. Dan komt
Ilse. Ze vindt zelf dat ze niet kan volleyen
maar dat is natuurlijk onzin. Anders speel je
niet in het leukste team van VAT. Ilse is
hartstikke gezellig en heel erg grappig (:. Na
Ilse komt Amber. Amber is al een paar jaar
een van onze trouwe set-uppers. Ze doet het
elk jaar beter en nu gaat zelf achterwaarts
goed! Maar daar wordt dan ook hard
aangewerkt. Na Amber komt Merle. Merle is
al een aantal jaar trouw lid van de club en
dat moet ze vooral nog een paar jaar blijven!
Want Merle is de speler die het meest
constant is in ons team. De rest wisselt per
set van niveau. En Merle speelt elke
wedstrijd ongeveer op hetzelfde niveau. En
dat in ons team!? Is toch wel knap. Na Merle
is Marjolein. Ze speelt pas sinds dit seizoen
wedstrijden maar ze doet het wel heel goed.
Ze heeft lengte dus we hebben weer een
lange voor het blok. Aangezien de setuppers
niet zo lang zijn bij ons… Dan hebben we
natuurlijk ook nog Linda. Daar moet je wel
voor oppassen hoor. Als die eenmaal op
dreef is, sta dan maar paraat. Ze slaat
verschrikkelijk hard en haar service is
vervelend voor de tegenstander en heel fijn
voor ons. De oudste van het team is Hannah.

Ook wel de moeder van het team genoemd.
Hannah is verschrikkelijk gezellig wat
meestal wel goed uitkomt. En ze kan ook
lekker aanvallen. Met links en met rechts!
Hoe handig wil je het hebben? En ze is ook
een van de vaste tellers bij de c-tjes en
dames. Want de meeste vergeten dat ze
moeten tellen -.-. Dan is er ook nog
ondergetekende. De aanvoerder van het
team die absoluut niet kan aanvallen. Maar
gelukkig ben ik set-upper. Wat ook niet altijd
goed gaat. Maar serveren lukt dan nog wel.
Nu zou ik er natuurlijk nog bij kunnen
vertellen hoe onze trainingen altijd gaan,
maar dan kan ik bezig blijven. Die zijn altijd
heeeeeeel erg gezellig! Soms iets te, maar
dat moet kunnen he. Het belangrijkste is
plezier bij VAT en dat zit zeker goed. We zijn
dus ook het leukste team. Maar dat had u al
begrepen uit het stukje natuurlijk (:.
Liefs, Ilona Musters, aanvoerdster meisjes B.

We wensen jullie
allemaal hele
fijne feestdagen
en goed
volleybaljaar!

