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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2013 is van start gegaan. Inmiddels zijn we al weer enkele maanden
onderweg en hebben we de eerste tekenen van de lente alweer mogen
verwelkomen. Met het aanbreken van de lente verschijnt ook het eerste VATblad van
dit jaar.
Sportief gezien kunnen we als bestuur tevreden zijn. Elke week is er een bloeiende
jeugdafdeling actief die met veel plezier hun trainingen afwerken. Daarnaast zijn veel
van deze jeugdleden ook actief in competitie verband. Er wordt actief meegedaan
aan de CMV competitie, daarnaast doen de Meiden B het ook erg goed. Op dit
moment bezetten zei de eerste plaats in hun competitie. Ga zo door meiden en
probeer dit vol te houden tot de laatste wedstrijd. Naast de jeugdafdeling zijn de
senioren teams ook elke week actief in de sporthal. Als vereniging kunnen we trots
zijn op het feit dat veel van onze spelers uit de eigen jeugd komen.
Tijdens de ledenvergadering in oktober vorig jaar zijn Anton Kapitein (voorzitter)
Jacqueline Kapitein (secretariaat) en Joost Adriaansen (nevenactiviteiten) afgetreden
als bestuursleden. Namens het huidige bestuur en alle leden wil ik deze personen
hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Het aftreden van deze leden
betekent dat er een nieuwe bestuurssamenstelling is gekomen. Het bestuur bestaat
op dit moment uit Frank van Campo (voorzitter), Anton Kapitein (secretariaat),
Brigitta Goris (penningmeester), Mirjam Adriaansen-Kapitein (wedstrijd secretariaat
en technische commissie) en Mirjam Veelwaard (nevenactiviteiten). Daarnaast is
Evelien Rijpsma toegevoegd als extra bestuurslid, zij heeft op dit moment geen
stemrecht.
Het bestuur is enthousiast aan de slag gegaan. Een voorbeeld hiervan is de commissie
nevenactiviteiten. Mirjam Veelwaard is erin geslaagd een enthousiaste club
vrijwilligers om zich heen te zetten. Deze commissie heeft ervoor gezorgd dat dit
VATblad weer bij u wordt bezorgd. Daarnaast heb ik uit betrouwbare bronnen
gehoord dat er nog vele activiteiten gepland staan voor 2013. Inmiddels heeft het
zeer gezellige carnavals leuttoernooi al plaats gevonden. Voor leuke sfeer impressies
van deze avond kan gekeken worden op de website, die weer volop in de lucht is.
Tot slot wil ik alle teams die deelnemen aan de competities veel succes wensen met
het slot van het huidige seizoen en wens ik iedereen veel leesplezier toe met dit
VATblad.
Frank van Campo
Voorzitter

TUSSENSTAND
Meisjes B poule H 2e helft
1
VAT MB 1
2
AVC '87 MB 1
3
Mikro-Electro Roosendaal MB 2
4
VOKO MB 2
5
ROWI MB 1
6
De Burgst MB 2
7
Sic Pugno MB 1
8
AVC '87 MB 2
9
Zuvo MB 1
10
Sic Pugno MB 2
11
Jola Olympus MB 1

Wedstrijden
6
6
7
6
7
6
6
6
5
5
6

punten
26
22
21
19
19
17
12
12
8
7
2

Dames 2e klasse D
Wedstrijden
1
Mikro-Electro Roosendaal DS 4 18
2
Forza Schouwen-Duiveland DS 2 18
3
ROWI DS 1
18
4
Gavoc'10 DS 1
17
5
Voorwaarts DS 2
17
6
YVC DS 2
18
7
VAT DS 1
18
8
BeneVia DS 2
18
9
Bok DS 2
18
10
AVC '87 DS 1
18
11
Sic Pugno DS 2
18
12
VOKO DS 2
18

Punten
74
73
68
58
52
43
36
36
36
31
22
6

Heren 2e klasse E
Wedstrijden punten
1
AVC '87 HS 1
16
72
2
VVS'92 HS 2
16
62
3
Set Up HS 2
17
57
4
Ardito HS 1
17
48
5
VAT HS 1
16
44
6
Forza Schouwen-Duiveland HS 2 16
41
7
Kikkers HS 1
17
35
8
Gavoc'10 HS 2
16
33
9
Savok HS 1
17
33
10
Sic Pugno HS 2
16
20
11
Mikro-Electro Roosendaal HS 5 16
5

VERJAARDAGEN
Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera!
April
10-4-1985

Carlien de Krom

Juni
14-6-1998
21-6-1971

Ilse van Baal
Ingrid de Graaff

Mei
6-5-1967
23-5-1966
31-5-1999
27-5-1993
27-5-1967

Fons Wagenaars
Paulinda Jeras
Marieke de Rijk
Michael Beuckelaers
Petra van Loon

PUZZEL
Raad de onderstaande zin en geef antwoord op de vraag. Weet je het antwoord?
Stuur je antwoord dan naar vat.blad@hotmail.com en wie weet win jij een leuke
prijs!
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LEUTTOERNOOI
Op vrijdag 8 februari is het VAT Carnavalsleuttoernooi weer georganiseerd. Veel
VATtertjes kwamen verkleed, de een als cowboy, de ander als een echte dweil en
anderen ook verkleed als volleyballer.
Er werden door 6 teams wedstrijden gespeeld op het veld met een ‘gewoon’ net. Hier
was het volleyballen een stuk makkelijker dan op het andere veld, waar blind werd
gespeeld. Over het net hing een zwart zeil, waardoor de tegenstander niet te zien
was. Het was een erg gezellige avond, met leutige muziek, waarbij we team 1, met 12
punten, tot winnaar hebben gekroond. Dit team bestond uit: Merle, Damian, Lars,
Samantha, Lotte en Ennia.
Nadat de jeugd uitgebald was, waren de senioren aan de beurt. Zij werden verdeeld
in 3 teams. Team 1 was team Calfven, team 2 was team Soepzooitje en team 3 was
team Nevenactiviteitencommissie.
Bij de senioren werd alleen gespeeld op één veld met een gewoon net. Eerst de
poulerondes, waarbij iedereen een keer tegen elkaar moest, met aansluitend de
halve finale en de finale. Uiteindelijk mocht team Calfven zich winnaar van deze
avond noemen. De teamleden waren:
Joris (bezorgde vroeger de post op Calfven)
Gioia (woont op Calfven)
Gian-Carlo (woont op Calfven)
Jelmer (slaapt regelmatig in Calfven)
Frank (ging deze avond nog carnaval vieren op Calfven)
Al met al een geslaagde avond. Wij willen als activiteitencommissie dan ook iedereen
bedanken voor de leut die jullie meegebracht hebben! Het was voor ons een goede
start als nieuwe commissie!

Het winnende team van de jeugd
Van links naar rechts: Merle, Samantha, Lotte, Ennia, Lars en Damian

Het winnende team van de senioren
Van links naar rechts: Jelmer, Gian-Carlo, Gioia, Joris en Frank

INTERVIEW
Iedere VATter kijkt er elke week naar uit om te gaan volleyballen. Bij dit volleyballen
komt natuurlijk veel meer kijken dan jij trainend op woensdag- of vrijdagavond. Er
moeten zalen gehuurd worden, activiteiten georganiseerd worden, de
(financiële)administratie moet worden bijgehouden etc. Bij VAT zijn er veel mensen
die een lange tijd deze dingen geregeld hebben of nog steeds regelen, maar niet
meer trainen. Niet voor iedereen zijn deze mensen bekend of worden al snel per
ongeluk vergeten. Om deze VATters niet te vergeten, willen wij ze graag nog in het
VATblad naar voren laten komen om hun ervaring bij VAT met ons te delen. Om het
nieuwe VAT-blad compleet te maken zal er daarom elke editie een interview zijn met
deze bekende trouwe VATter.
1. Hoe lang bent u al VATter?
Ik ben al lid van VAT sinds de oprichting op 1-1-1985. Eerst zat ik bij Jeveo,
maar deze club werd opgeheven door te weinig spelers. We zijn toen gaan
spelen bij de Berk. Daarna hebben we contact gezocht met de vereniging uit
de bloemenlaan, Fokker en VAT’74. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van
deze clubs en daarmee de oprichting van de huidige club VAT. Voor mij zelf
staat VAT – hoewel louter afgeleid van VAT 69-voor Volenti Animo Triomfans
wat staat voor Met Bruisend Genoegen Overwinnend.
2. Heeft u competitie gespeeld? Zo ja, hoe lang?
Ja, ik heb bij Vat zo’n 13 jaar competitie gespeeld tot 1998. Ik ben gestopt met
competitie spelen door blessures aan mijn heup en knie. Ik heb met veel
verschillende mensen competitie gespeeld en elke wedstrijd heb ik werkelijk
waar zenuwen gehad. Zodra de eerste bal gespeeld werd waren die echter wel
weg. In mijn gehele volleybal carrière heb ik maar één gele kaart gekregen, dit
was echter wel van mijn zoon Jeroen Verhaaren!
3. Bent u al eens kampioen geworden?
Ja, ik ben 2 à 3 keer kampioen geweest. De eerste keer met de Heren 1 en de
hoogste klasse die ik gespeeld heb is promotieklasse. Hoe onze
kampioenfeesten waren? Wij hadden geen bijzondere feesten, maar na elke
wedstrijd dronken wij standaard Geuze Lambiek met friet erbij. Erg lekker!
4. Wat zijn de uitgevoerde taken bij VAT?
Bij VAT heb ik verschillende dingen gedaan. Het leukste wat ik heb gedaan bij
VAT is het regelen van het VATweekend. Het allereerste georganiseerde
weekend zal ik nooit vergeten. Samen met veel leden hebben we de
weekends opgezet. De start van het weekend, de VATbackshows met
Jeroen Wiericks, en het nachtspel waren heel bijzonder.

5. Wat is nu de band met VAT?
Mijn hart ligt nog steeds bij VAT. Ik houd de standen nog altijd bij en ik regel
nog steeds de zalen. Ik help ook nog met het nakijken van de begroting en help
waar het nodig is. Als iemand me vraagt training te geven doe ik dit graag.
6. Hoe is het om een soort bekende VATter te zijn?
Ik ervaar het zelf niet zo om een bekende VATter te zijn. Ik zie mezelf als een
‘gewoon’ VATlid die het leuk vind om bezig te zijn met VATzaken.
7. Hoe was het om presentator te zijn bij de VATbackshows?
Het was erg leuk en bijzonder om presentator te zijn. Dit kwam ook vooral
door Jeroen waar ik een intense en een hele goede vriendschap mee heb
opgebouwd. Het leuke aan presentator zijn is dat het publiek aan je lippen
hangt.
8. Wat zijn uw hoogtepunten bij VAT?
Mijn hoogtepunt bij VAT was het 25-jarig bestaan. Het werd op zijn VAT’s
georganiseerd samen met alle organisatoren. Daarnaast was het oprichten van
de club ook een hoogtepunt. Een
ander hoogtepunt voor mij was de 4e
plaats van de C junioren. Ook was elk
vatweekend, sinterklaasviering en
kersttocht een hoogtepunt en ik kon
erg opleven van een trainingsavond.
“Eigenlijk is VAT een hoogtepunt in
mijn leven. Alles was en is leuk!”
9. Wat zou u graag nog willen zien bij
VAT?
Ik zou het ontzettend gaaf vinden als
een team van VAT in een bekerfinale
zou komen te staan. Dat schreef ik al
eens in een clubblad! Ik zou het ook
heel erg leuk vinden als de club nog
verder zou groeien en nog groter zou
worden. Als laatst zou het mooi zijn
om nog een paar goede trainers erbij
te hebben.
De bekende VATter Hans Verhaaren

APENSTAARTJE
Hallo allemaal,
Ik heb voor deze keer dus het apenstaartje gekregen, dus ik zal wat vertellen over mij
en de volleybal. Ik ben Jelmer en ben 20 jaar. Ik ben begonnen met volleybal toen ik 5
was, want mijn moeder was zo aan het zeuren dat ik het een keer moest proberen,
omdat veel uit onze familie hebben gevolleybald. Ik ben het maar gaan proberen dus
en sindsdien wil ik niks anders meer. Dus ik speel nu al bijna 15 jaar volleybal en ik
heb een paar mensen mee gekregen naar de volleybal, zoals mijn broer en sinds een
paar jaar ook mijn broertje. Ook heb ik buiten vat nog meer gevolleybald. Ik heb met
de nevobo selectietraining mee gedaan, ik heb ook een paar trainingen mee gedaan
met jola olympus in made en laten we natuurlijk het beachvolleyballen niet vergeten.
Beachvolleybal vind ik toch een van de leukste dingen aan volleybal, want het is
zomer en dan is het natuurlijk bijna altijd lekker weer en dat heeft een paar leuke
voordelen. In mijn volleybal carrière ben ik 2 keer kampioen geweest en dat hebben
we dan ook uitbundig gevierd. Dit jaar spelen we dus (met geluk) weer 2 de klasse.
Verder heb ik niet zoveel te vertellen over mezelf, want mijn leven bestaat uit
volleybal. En nu zou ik het apenstaartje weer door moeten geven. Degene die hem
voor de volgende keer mag schrijven is………………………. JAN-KAREL ook wel Gian-Carlo
genoemd haha.

WIST JE VATJES
Wist je dat:
Frank van Campo voor de 1ste keer als voorzitter in het VATBlad staat?
Er weer plannen zijn voor een VATWeekend?
Er nu een nevenactiviteitencommissie bestaat?
De meiden B misschien kampioen worden dit seizoen?
De dames 1 hopen niet te degraderen?
Corné van Campo de mannen eindelijke weer kan vergezellen na een lange
blessure?
Je een leuke prijs kunt winnen als je het juiste antwoord van de puzzel in dit
VATBlad opstuurt?
De Servothon al bijna voor de deur staat? Zoek dus nog snel wat sponsors!
De dames 2 volgens seizoen waarschijnlijk weer competitie gaan spelen?

AGENDA
April
1 april 2013
KBBS Beachvolleybaltoernooi, Werkendam
2 tegen 2 jeugdtoernooi van 6 tot 11 jaar volgens het Kadijk Beachvolleybal Start
Systeem. Voor meer informatie kijk op: http://www.kadijkbeach.nl/
5 april 2013

Servothon, Hoogerheide

27 & 28 april 2013
Nacht van Gool, Goirle
De Nacht van Gool is een nachttoernooi van volleybalvereniging Redkey Goirle.
Voor meer informatie kijk op: http://www.redkeygoirle.nl/nieuws/nacht-vangool.html
Juni
15 & 16 juni 2013
VAT Weekend
Een volleybalweekend voor de jeugdleden van VAT. Inschrijfformulieren volgen nog.
29 & 30 juni 2013

Beachvolleybaltoernooi Sic Pugno, Bergen op Zoom

Augustus
17 & 18 augustus 2013

VAT Beachvolleybaltoernooi.

ALGEMENE INFORMATIE
Trainingen:
Woensdag
20.30 – 22.00 uur: Heren
20.30 – 22.00 uur: Dames 2
Vrijdag
18.00 – 19.30 uur: CMV
18.00 – 19.30 uur: Meisjes B
19.30 – 21.00 uur: Dames 1
21.00 – 22.30 uur: Heren 1
Alle trainingen vinden plaats MFC Het Kloosterhof in Hoogerheide.
Afmelden bij je eigen trainer:
Trainer Dames 2:
Frank van Campo:
Trainer CMV:
Mirjam Adriaansen:
Trainer CMV:
Mirjam Veelwaard:
Trainer Meisjes B:
Joost Adriaansen:
Trainer Dames 1:
Roy Lameir:
Contact secretariaat:
Anton Kapitein
Schapendreef 8
4641 HJ Ossendrecht
Tel: 0164-674210
www.vv-vat.nl
secretariaat@vv-vat.nl

06-20642681
06-38780203
06-28557762
06-16449098
06-46735310

Contact website:
Evelien Rijpsma
vatsite@vv-vat.nl
Contact vatblaadje:
Amy & Joyce Lameir
vat.blad@hotmail.com

Wil je jouw stukje in het VATblad hebben of heb je nog tips? Stuur dan een e-mail naar
vat.blad@hotmail.com en wij proberen hem in het eerst volgende VATblad te plaatsen!
Het volgend VATblad zal eind juni weer in jullie brievenbus vallen!
Jaargang 1
Nummer 1
Maart 2013

