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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste Vatters, 
 
December is de maand van de zonnewende. Op het moment van schrijven is het 21 
december, de kortste dag van het jaar. December is de maand van hoop; een nieuw 
begin van licht en vrede. In onze drukte en drukke bestaan vergeten we vaak dat die 
vrede bij onszelf begint. De kunst is om ernaar te verlangen, zodat we er regelmatiger 
even bij stilstaan. Het vredeslicht wat daardoor in ons ontbrandt, kan door anderen 
herkend en herinnerd worden, zodat de vrede zich kan uitbreiden. 
 
December is dus een maand om even stil te staan. Terug te kijken op alle 
gebeurtenissen afgelopen jaar, maar vooral weer vooruit te kijken op wat komen 
gaat. Het komend jaar zullen dan ook weer diverse zaken de revue passeren. 
Allereerst zal Januari in het teken staan van foto’s maken voor de sportplaatjes actie 
die gaat plaatsvinden. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.  
 
Ook de Rabobank clubkas campagne zal dit jaar weer terugkomen en in de 
zomermaanden zal er ook weer een leuke activiteit voor de jeugdleden plaatsvinden 
en zal er naar alle waarschijnlijkheid ook weer een zandbak op het raadhuisplein 
worden gelegd. Op 6 oktober zal de jaarlijkse VATquiz weer zijn en na de zeer 
geslaagde editie van afgelopen jaar beloofd dit weer enorm veel spektakel. 
 
Om wat meer kopij in het VATblad te krijgen gaan we komend jaar per VATblad 1 of 2 
teams vragen om iets leuks in het VATblad te plaatsen. Dit mag van alles zijn, denk 
aan: een wedstrijdverslag, een leuke tekening, een voorstelrondje, noem het maar 
op. Als bestuur zullen wij in dit VATblad de spits afbijten en ons zelf voorstellen. 
 
Graag willen wij alle vrijwilligers die dit jaar actief zijn geweest voor VAT enorm 
bedanken. Door jullie klopt het HART van onze vereniging. Tot slot wensen wij 
iedereen en zijn of haar naasten mooie feestdagen toe van licht en vrede en een 
sportief Nieuwjaar in gezondheid en geluk! 
 
Namens het Bestuur, 
Met sportieve groet, 
 
Frank van Campo 
Voorzitter 
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LIDMAATSCHAP MEDEDELING 
 
Belangrijke regels betreffende lidmaatschap Volleybalvereniging VAT: 
Inschrijving geschied d.m.v. een inschrijfformulier welke door de trainer wordt 
uitgereikt (of gedownload van de website).  Het ingevulde formulier moet na 
ondertekening van het lid terug ingeleverd worden bij de trainer.  De trainer levert dit 
formulier z.s.m. af aan het secretariaat die dan vervolgens de lidgegevens in de 
ledenadministratie verwerkt. 
 
Door het ondertekenen van dit formulier geeft men aan dat dit lidmaatschap na elk 
speelseizoen stilzwijgend wordt verlengd.  Het speelseizoen (ook wel contributiejaar 
genoemd) loopt van 1 juli t/m 30 juni het jaar daaropvolgend. 
 
!Opzegging van het lidmaatschap: 4 weken voor het einde van het seizoen schriftelijk 
melden aan de trainer alsmede het secretariaat van de vereniging: per brief of per e-
mail 
 

PUZZEL 
 
Wat moet je doen? 
Beantwoord onderstaande vragen en stuur je antwoorden door. Degene die de 
meeste antwoorden goed heeft, wint de quiz en ontvangt een leuke prijs. 
 

1. Wat is Roy zijn 2e doopnaam? 
2. Wat is de lengte van Pien Kuijper? 
3. Tegen welke tegenstander heeft Dames 1 de meeste punten kunnen pakken? 
4. Wie van Dames 2 heeft er laats een tatoo genomen?  
5. Wat is de gemiddelde leeftijd van Dames 3 in jaren afgerond naar beneden? 

 
Weet jij de antwoorden op de vragen? Stuur dan vóór 
19 maart 2018 je antwoorden naar vatblad@vv-vat.nl  
 
Succes en veel plezier met puzzelen!  
 
En de winnaar is?  
In de vorige editie heeft de puzzel ‘zoek de verschillen’ 
gestaan.  
Er was maar 1 vatter die haar antwoord heeft 
ingestuurd!  
De winnaar is….. Mirjam Leenards! Gefeliciteerd Mirjam!  

mailto:vatblad@vv-vat.nl
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COMPETITIE 
 
Meisjes A 2e klasse C 1e helft Wedstrijden   Punten 
1. AVC '87 MA 1  10   37 
2. Vollido MA 2   10   29 
3. VAT MA 1   10   27 
4. Groene Ster MA 1  10   26 
5. VV Stevo MA 1  10   18 
6. Atak'55 MA 2   10   13  

 
 
Dames 3e klasse G   Wedstrijden  Punten 

  1. Sic Pugno DS 3 9   42 
2. VVS'92 DS 2  10   35 
3. VAT DS 2  8   28 
4. Savok DS 2  12   23 
5. AVC '87 DS 1  11   20 
6. Ardito DS 2  7   15 
7. Mytilus DS 2  8   13 
8. YVC DS 3  7   4 

 
Dames 3e klasse ORV Wedstrijden Punten  
1.  Voverdi dames 2 6  18 
2.  Fier 2   5  16 
3. AKS 2   6  15 
4. VAT 1   6  15 
5. DVA 1   8  14 
6. SDC Dames 2  5  11 
7. Voko Dinda  7  10 
8. SBO Dames  8  10 
9. De Burgst dames 2 4  8 
10. HOVOC dames 1 5  3 
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Dames 1e klasse E    Wedstrijden  Punten 

1. Set Up DS 1   10   47 

2. SOMAS/Activia DS 4  11   43 

3. Havoc DS 2   10   36 

4. Apollo Mill DS 1  11   30 

5. VC Athos '70 DS 1  11   28 

6. Argos DS 1   10   25 

7. Hovoc DS 2    10   23 

8. MVC '64 DS 1   10   23 

9. AVOC-HVC-VCM DS 1 9   17 

10. Nuvoc DS 3   10   11 

11. Hajraa DS 3   9   7 

12. VAT DS 1   7   5 

 

 

Heren 1e klasse C    Wedstrijden  Punten 

   1. AVC '87 HS 1   12   40 

2. Vollido HS 3   10   33 

3. Sic Pugno HS 1   9   31 

4. Kraftwell Symm. Rsd HS 3 10   30 

5. Mytilus HS 1   11   30 

6. Switch'89 HS 1   11   27 

7. Westphal Kozijnen CSS HS 1 11   26 

8. Set Up HS 1   10   25 

9. Flits HS 1    10   24 

10. Next Volley Dordrecht HS 5 10   23 

11. Vridos HS 1   10   13 

12. VAT HS 1    8   3 
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 CHRISTMASBALL 
 
De cmv had zich al een tijdje verheugt op het Christmasball. Ze wisten niet zo goed 
wat ze moesten verwachten, ik ook niet. Toen ik vrijdag 15 december aankwam om 
te helpen was de zaal al super gezellig versierd met veel lichtjes. Ik had er al meteen 
zin in. Het plan was voor mij om gewoon een beetje te helpen en niet zelf mee te 
doen. Toen bleek dat het vriendje van Jelmer niet aanwezig kon zijn en heb ik mezelf 
aangeboden om die plek te vervangen. Jelmer vond dat ook leuk. Samen met Aemke, 
Ennia, Thijs van de branden en Jelmer waren wij de kerstmannen. We hadden dan 
ook een yell en je raad het al, 'keeeeerstman!' De sfeer zat er al meteen goed in. De 
kinderen vonden het leuk om in het donker te volleyballen met wat lichtjes her en 
der. Voor mezelf was dit ook een nieuwe ervaring. We hebben naar mijn idee erg veel 
lol gehad en vooral geprobeerd de cmv lekker te laten ballen. Volgens mij is dit goed 
gelukt en het resultaat mag er wezen. Een eerste plek! Dat kwam wel door het 
fanatisme van Jelmer en Thijs! Ik vond de avond goed in elkaar zitten en alles verliep 
soepeltjes. Er stonden ook al wat versnaperingen klaar. Deze avond had niet plaats 
kunnen vinden zonder de nevenactiviteitencommisie  
 

Melissa van der Heijden 
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STUKJE VAN HET BESTUUR 
 

In elke sportvereniging, -club en -organisatie is een orgaan dat zich bezig houdt met 
alle zaken omtrent het beschikbaar maken van een leuke gezellige uitlaatklep: het 
bestuur. Onderstaand een voorstelling van de vijf huidig zittende bestuursleden.  
 

Naam:  Frank van Campo 
Functie: Voorzitter 
Leeftijd: 29 jaar 
 
“In 1999 (ik was 11 jaar) ben ik meegegaan met mijn ‘grote’ neef 
naar VAT om te gaan volleyballen, de sport en de vereniging vind 
ik zo leuk dat ik nooit meer ben weggegaan. Naast het fanatiek 
meespelen ben ik actief als scheidsrechter, trainer en vrijwilliger. 
Daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij andere verenigingen en 

organisaties. Sinds 2010 heb ik samen met enkele andere leden de organisatie van het 
jaarlijkse VAT beachvolleybaltoernooi overgenomen dat de laatste 2 jaar op het 
raadhuisplein plaats vindt. In 2012 ben ik gestart in het bestuur als voorzitter onder 
coaching van de toenmalig aftredende Anton Kapitein. Ik zit het bestuur voor en 
probeer ervoor te zorgen dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden nakomt, 
ondanks dat vele van deze taken door vrijwillige handen gebeuren en vrijwilligers het 
kloppend hart zijn van onze vereniging. Het is onze gezamenlijke doelstelling om 
iedereen samen plezier te hebben in het volleybal.” 

Frank van Campo - voorzitter@vv-vat.nl 
Naam:  Carla van Tillo  
Functie: Secretaris 
Leeftijd: 48 
 
“Na 8 jaar secretaresse en actief lid te zijn geweest van de 
ouderraad van de basisschool stopte dit omdat ook Pien naar de 
middelbare school ging. Vlak hierna zag ik de vacature voor 
secretaresse van het bestuur van VAT in het VAT-blad. Zonder 
zelf lid te zijn heb ik hierop gereageerd en ben ik hier drie jaar 
geleden mee begonnen. Ik vind het erg leuk om naast het zitten op de tribune iedere 
week ook op een andere manier actief betrokken te zijn bij de verenging. Het leuke 
aan de vereniging vind ik dat het een kleine en gezellige vereniging is waarbij iedereen 
zijn steentje bijdraagt. Ondanks twee erg sportieve kinderen ben ik zelf niet zo 
sportief, maar eerder creatief. Toch beleef ik erg veel plezier aan het ‘werk’ dat ik voor 
VAT kan doen. Dit bestaat voornamelijk uit het notuleren van de vergaderingen, het 
onderhouden van de ledenlijst en het bijhouden van de mailbox.” 

Carla van Tillo - secretariaat@vv-vat.nl 
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Naam:  Brigitta Goris 
Functie: Penningmeester 
Leeftijd: 60 jaar 
 
“In 1992 ben ik lid geworden van VAT. Ik trainde en speelde bij 
Dames Recreanten o.l.v. Dick Quak in de gymzaal in de 
Bloemenlaan waar ik veel plezier aan beleefde. Van 1995 t/m 
2002 zat ik in de redactie van het Vatblad. Destijds werden 
stukjes handgeschreven aangeleverd en tekeningetjes getekend 

door Fons Wagenaars voorzien. Met heel wat knip en plakwerk waren we heel wat 
tijd kwijt. Gelukkig hebben Amy en Joyce het nu efficiënter gemaakt en het resultaat 
mag er zijn. In 1999 ben ik toegetreden tot het bestuur. Dit op advies van Elly Kabos 
(moeder van Mirjam Leenards). Ik zat destijds zonder werk en Ferry Wagenaars 
(vader van Fons) had aangegeven om te stoppen als Penningmeester.  Ik had wel ‘iets’ 
met administratie en heb deze stap genomen. Met ondersteuning van het bestuur en 
Hans Verhaaren, die meedenkt bij de begrotingen, reserveringen en het berekenen 
van de contributie, doe ik deze functie nog steeds met veel plezier. Ik heb wisselende 
besturen meegemaakt, wisselende teams gezien, leden zien vertrekken en toetreden. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat wij als bestuur en niet te vergeten de inzet van onze 
vrijwilligers, samen een leuke vereniging neer kunnen zetten voor onze leden. 

Brigitta Goris - financien@vv-vat.nl 
 
Naam:  Gino Clarijs 
Functie: Coördinator nevenactiviteiten 
Leeftijd: 28 jaar 

 
“In 2006 ben ik het volleybal ingezogen door mijn vriendin Amy. 
Ik ben haar wedstrijden gaan kijken en begon mijzelf meer en 
meer te interesseren in de sport. Omdat ik ook bij trainingen 
kwam kijken werd de vraag veelal gesteld of ik ook niet ging 
volleyballen, maar zolang het rugnummer ‘0’ niet als officieel 
rugnummer wordt gezien pas ik hiervoor (en ik nagenoeg geen balgevoel heb). 11 jaar 
na dato ben ik in de vacature gesprongen die na het aftreden van Mirjam Leenards is 
vrijgekomen, het coördineren van activiteiten die naast de reguliere trainingen en 
wedstrijden worden gedaan. Daarbij verzorg ik de planning, het contact vanuit de 
verschillende commissies met de leden en bestuur, de website samen met Linda van 
Baal en natuurlijk een helpende hand aan de verschillende activiteiten zoals het 
VATWeekend. Voor iedereen die een leuk idee heeft en daar graag ook aan mee 
regelt, stuur gerust een mailtje. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die willen helpen bij een evenement!” 

Gino Clarijs - activiteiten@vv-vat.nl 
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Naam:  Roy Lameir 
Functie: Technische Commissie (interim) 
Leeftijd: 30 jaar 
 
“Voor degene die mij nog niet bij naam kennen, zal ik me even 
voorstellen: ik ben Roy! Naar aanleiding van een advertentie in de 
krant begonnen en ondertussen alweer zeker 20 jaar lid van 
VAT… 20! Over deze jaren heen veel veranderingen mee gemaakt 
(als speler en trainer) en zodoende ook veel kunnen leren. Ik ben 
benieuwd wat de toekomst voor ons zal brengen en draag graag 

mijn steentje bij om het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken, want dat is 
namelijk, denk ik, een van onze sterke kanten: wij hebben voor elk wat wils! Laten we 
het dus samen NOG leuker maken!” 

Roy Lameir - tc@vv-vat.nl 
 

WIST JE VATJES 
Wist je dat: 
 

Amber een app heeft met plaatjes? 

Zij via deze app Anton heeft ontmoet?  

Ilona en Michelle ook jarig zijn geweest?  

Wij hen vergeten waren in het VATblad te vermelden?  

De CMV1 een wedstrijd met 35-7 gewonnen hebben?  

De dames 3 steeds meer nieuwe leden erbij krijgen? 

Het Christmasball toernooi een lichtgevend succes was? 

Het toernooi gewonnen is door het team: De Kerstmannen? 

Er een VAT clubstore is?  

Je hier verschillende VAT producten kunt kopen? 

 

  



11 
 

VERJAARDAGEN 
 
 
Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera! 
 
Januari      Maart 
Liene van Ravenstein 07-01-1983  Amber van Loon 03-03-1998 
Demi Becht   13-01-2003  Marjolein Vonk 17-03-1999 
Damon Leenards  13-01-1985   Pien Kuiper  22-03-2001 
Joyce Lameir   18-01-1992   Mirjam Leenards 27-03-1985 
Lotte van Beeck  24-01-2008 
 
Februari       
Hanneke van Dijk  10-02-1970   Thomas Schuit 18-02-2007 
Pien van Tillo   12-02-2002   André Costa  20-02-1990 
Frank van Campo  14-02-1988   Roy Lameir  23-02-1987 
Caroline van Wijk  14-02-1974   Lotte Verresen 24-02-2001 
Julia Haanen   18-02-2010 

AGENDA 
 
Januari       Maart 
3 t/m 7 januari – DELA Beach Open  X 
 
Februari 
X 

BESTE WENSEN 
 

De beste wensen voor 2018, op een sportief 2018! 
 


