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WIE DOET WAT BIJ VAT 
 
 
 
Voorzitter:   Frank van Campo 
 

Secretariaat:   Carla van Tillo-Lameir 
 

Penningmeester:  Brigitta Goris 
 

Technische commissie:  Roy Lameir (Interim) 
 
Wedstrijdsecretariaat: Roy Lameir 
 

Nevenactiviteiten:  Gino Clarijs 
 

Website:   Linda van Baal 
 

Vatblad:   Amy & Joyce Lameir 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste VATters, 
 
Het is alweer maart 2018, tijd voor het eerste VATblad van deze jaargang. Maar ook de 
tijd dat de vogeltjes zich weer laten horen en de eerste zonnestralen al weer merkbaar 
zijn. Het is voorjaar dus. 
 
Het voorjaar staat binnen de volleybalvereniging altijd in het teken van het einde van 
de competitie, maar voor het bestuur alweer een aanvang met de planning voor 
komend seizoen. Voor de diverse commissies betekent het ook altijd de tijd van vele 
voorbereidingen. De dames en heren van de VATquiz zijn alweer druk in voorbereiding 
voor zaterdag 6 oktober 2018. Zoals altijd wordt er wederom niks losgelaten, maar 
misschien zijn er toch al wel enkele hints verwerkt in de aankondiging. De toekomst zal 
het ons leren. De dames van de commissie jeugd zijn bezig met de voorbereidingen 
van het VATweekend en de Servothon. Met de Servothon proberen we een bijdrage 
voor het vatweekend bij elkaar te serveren. Ook vanuit stichting evenementenplein 
hebben we begrepen dat het Beachevent weer wordt doorgezet. Op dit moment zijn 
er twee mogelijke data voor het volleybaltoernooi. Zodra dit definitief is goedgekeurd 
zal ook gelijk de inschrijving open, maar houdt voorlopig 2-3 juni en 16-17 juni even vrij 
in de agenda. 
 
Op 14 maart is de jumbo Paul Lucius sportplaatjes actie van start gegaan. Paul Lucius 
heeft ons de gelegenheid gegeven om een eigen boek samen te stellen en hier zijn wij 
hem heel erg dankbaar voor. Het resultaat is fantastisch geworden. Samen met de 
plaatjes van de SEO zijn deze te verkrijgen bij aankoop van boodschappen bij de Jumbo. 
Ook extra boeken zijn hier eventueel te halen. Mocht je zelf geen connecties hebben 
met SEO dan kan het bestuur je in contact brengen met mensen om plaatjes te ruilen, 
daarnaast zal er door de Jumbo ook nog een grote ruil dag worden gehouden waar je 
de plaatjes kunt ruilen. Gooi ze dus niet weg. Er is ook nog een verassing. Binnenkort 
zullen de leden in de gelegenheid worden gebracht om merchandise met hun eigen 
foto te kunnen kopen. Van deze merchandise zal een bijdrage naar de club gaan. 
 
Tot slot willen wij iedereen nog veel succes wensen in de laatste wedstrijden van deze 
competitie met wellicht voor sommige teams nog een leuk vervolg aan de competitie. 
 
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? 
Benoem van links naar rechts de voor- en achternamen van de teamleden van dit 
Nederlandse Dames volleybalteam. Degene die de meeste namen bij de juiste 
personen heeft ingevuld wint de puzzel en ontvangt een leuke prijs. 

 
 
Weet jij de antwoorden op de vragen? Stuur dan vóór 18 juni 2018 je antwoorden 
naar vatblad@vv-vat.nl  
 
Succes en veel plezier met puzzelen!   

mailto:vatblad@vv-vat.nl
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COMPETITIE 
 
Meisjes A 2e klasse B 2e helft Wedstrijden   Punten 
1. Volley Zuid MA 2  7   31 
2. VV Stevo MA 1  6   18 
3. Groene Ster MA 2  6   15 
4. VAT MA 1   7   13 
5. ROWI MA 1   6   3 

 
 
Dames 3e klasse G   Wedstrijden  Punten 

  1. Sic Pugno DS 3 17   80 
2. VVS'92 DS 2  19   67 
3. VAT DS 2  18   60 
4. Ardito DS 2  19   44 
5. Savok DS 2  18   37 
6. AVC '87 DS 1  17   32 
7. Mytilus DS 2  16   20 
8. YVC DS 3  16   10 

 
Dames 3e klasse ORV Wedstrijden Punten  
1.  AKS 2   14   41 
2.  Voverdi dames 2 13   37 
3.  Fier 2   14   37 
4.  SDC Dames 2  14   33 
5.  DVA 1   14   32 
6.  Voko Dinda  15   27 
7.  VAT 1   12   24 
8.  De Burgst dames 2 13   17 
9.  SBO dames  13   15  
10.  HOVOC dames 1 12   5  
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Dames 1e klasse E    Wedstrijden  Punten 

1. SOMAS/Activia DS 4  20   87 

2. Set Up DS 1   19   83 

3. Havoc DS 2   19   71 

4. Apollo Mill DS 1  19   56 

5. MVC '64 DS 1   19   52 

6. VC Athos '70 DS 1  19   46 

7. Argos DS 1   19   46 

8. Hovoc DS 2   19   45 

9. AVOC-HVC-VCM DS 1 19   38 

10. Hajraa DS 3   20   22 

11. Nuvoc DS 3   19   19 

12. VAT DS 1   19   10 

 

Heren 1e klasse C    Wedstrijden  Punten 

   1. Sic Pugno HS 1  17   68 

2. Kraftwell Symmachia HS 3 19   64 

3. AVC '87 HS 1   19   60 

4. Mytilus HS 1   18   53 

5. Vollido HS 3   19   51 

6. Switch'89 HS 1  19   46 

7. Set Up HS 1   19   46 

8. Next Volley Dordrecht 5 18   42 

9. Flits HS 1   16   41 

10. Westphal Kozijnen CSS 1 17   38 

11. Vridos HS 1   18   20 

12. VAT HS 1   15   6 
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 CLUBKASCAMPAGNE 
 
Beste VATters, 
 
Evenals voorgaande jaren heeft Volleybalvereniging VAT zich weer ingeschreven voor 
de Rabobank Clubkas Campagne. 
 
De opbrengst vorig jaar was  € 404,24 en dat bedrag zouden we weer graag willen 
evenaren en als het even kan nog willen verbeteren, zodat wij een leuke 
volleybalactiviteit kunnen organiseren voor onze leden en kinderen uit de gemeente 
Woensdrecht. 
 
Hieronder een korte beschrijving over de procedure van het stemmen. 
Wie kunnen er stemmen? 
Alleen leden van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen.  
 
Hoe en wanneer kunt u stemmen? 
De leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code 
waarmee ze kunnen stemmen. In de periode van woensdag 4 april tot en met 
maandag 16 april 2018 brengt u via de stemsite van de Rabobank uw stem uit op de 
vereniging(en) die u een warm hart toedraagt (Volleybalvereniging VAT dus!) Om te 
kunnen stemmen dient u te beschikken over een internetverbinding. Mochten er 
mensen zijn die niet in de gelegenheid zijn om internet te gebruiken, dan kan er 
contact worden opgenomen met Frank van Campo via 06-20642681 om een afspraak 
te maken waarbij een internetverbinding wordt verzorgd. 
 
Wat kunt u als lid van Volleybalvereniging VAT 
doen om onze vereniging te steunen?  
U kunt als clublid in uw eigen omgeving bij familie, 
vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van 
Rabobank Zuidwest-Brabant en vragen of zij dan op 
jouw vereniging willen stemmen. Want, hoe meer 
stemmen we binnenhalen des te succesvoller de 
campagne is.  
 
Namens het bestuur bedanken wij iedereen voor 
jullie stem! 
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SEIZOEN HEREN 
 
Hallo iedereen,  
 
Aan mij is gevraagd om als aanvoerder van VAT H1 een stukje te schrijven.  
Dan gaan wij het hebben over het huidige seizoen. Daar is wel het een en ander over te 
vertellen. 
 
Waar zullen we beginnen? VAT H1 bestaat momenteel uit 8 heren. Daarvan zijn er op dit 
moment 7 spelend. Roy is in het begin van dit seizoen weg gevallen met een ernstige 
blessure.  
 
Ik zal bij het begin gaan beginnen. 
Vorig jaar zijn wij gepromoveerd vanuit de 2e klasse naar de 1e klasse via PD wedstrijden 
(promotie degradatie). We wisten dat het een lastig en zwaar seizoen zou worden, maar 
zoals dit seizoen (we zijn net de 10 kleine negertjes). We begonnen zonder Joris die naar de 
USA is verhuisd in augustus (om daar te trouwen met zijn grote liefde). Onze hoop was 
gevestigd op een terugkeer van Jelmer. Helaas besloot hij op het allerlaatste moment om in 
Roosendaal te gaan spelen. We hadden het geluk dat eind vorig seizoen een Portugese 
beachvolleyballer kwam trainen. Hij had wel zin om competitie te gaan spelen ook, André 
Costa. We begonnen met 8 aan het seizoen. De eerste wedstrijd op woensdagavond in 
Prinsenbeek ging redelijk goed met 1 punt. Ook de tweede wedstrijd ging goed, weer een 
punt. De volgende wedstrijden waren we lekker aan het spelen, helaas wel verloren. Na een 
aantal wedstrijden moesten we, vanwege een ernstige blessure, verder zonder onze eerste 
spelverdeler Roy. Michael ging het de rest van het seizoen overnemen. Dapper met 7 man 
verder. De wedstrijden erna waren wennen.  
 
Toen kwam onze laatste wedstrijd van 2017. Ineens waren we maar met 5 spelers op 
zaterdagochtend: twee zieken! André griep en Corné was een paar dagen ervoor bij de 
tandarts geweest (lees: een slager). Wat zijn dan de mogelijkheden? Dames? Nee, dat mag 
niet in de 1e klasse. Met 5 man beginnen, mag ook niet. Marc (een VAT-lid die alleen traint) 
gebeld, helaas, geblesseerd. Robin dan? Helaas, ook niet beschikbaar. De tegenstander 
gebeld en onze situatie uitgelegd. Zij gaan akkoord met het meenemen van een dame. Wij 
blij dat D1 geen wedstrijd had, Linda mocht mee! Wat hebben wij dat met plezier gespeeld 
en ook nog een puntje gepakt. In januari besloten om Marc bij de groep te halen voor toch 
met 8 man verder het seizoen af te gaan maken.  
 
Na een aantal wedstrijden gespeeld te hebben en ook wat puntjes bij elkaar gesprokkeld te 
hebben, kwamen we aan in de maand februari. Een wedstrijd in deze maand. Veel zijn er 
verplaatst door verschillende redenen. Onze Portugees besloot terug te keren naar Portugal. 
André speelt zijn laatste wedstrijd op zaterdag 3 maart. Maar dat was niet alles, onze 2e 
setter Michael viel die week ook uit als spelverdeler (hij moet ook niet gaan voetballen als 
volleyballer). Dus wij met Frank (nummero trois) verder als setter. Michael wordt dan libero 
en Joost aanvaller, volgt u het nog? Helaas konden wij geen weerstand bieden. Op naar 
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volgende week! Ja ook daar was weer iets wat ons seizoen typeert, Jorrit mocht ook op 
bezoek bij een tandarts (nog zo’n slager). Ook bij hem was het trekken van een verstandskies 
niet zonder slag of stoot. Hij heeft  een hele week met een blauwe kaak rond gelopen. Ach 
ja, met zeven man naar Zwijndrecht (Michael ging het proberen weer te setten). Een week 
later mochten we weer, Jorrit was weer van de partij. Echter tijdens de trainingen van 
maandag en vrijdag kreeg Michael een geslagen bal vol op zijn polsen. Frank mocht weer 
gaan setten tegen de mannen van Next volley Dordrecht. Ook hier gebeurde het een en 
ander. 
 
We hadden de eerste twee sets verloren maar wonnen de derde. Wij dachten:  ‘Hier valt 
meer te halen’ maar u raadt het al… De volgende blessure! Dit keer was ik het zelf.  
 
Gelukkig houden we nog steeds van elkaar en zijn we allemaal flexibel in posities. We 
kunnen wel zeggen dat de lol er nog steeds in zit. De moeder van Marc pept ons ook nog 
even op met onderstaande bericht.  
 

  
 
Nu op naar de rest van het zo dramatische seizoen want uiteraard maken we het netjes af. 
Volgend seizoen waarschijnlijk terug naar de tweede klasse, hopelijk met een vaste 
spelverdeler en een stabiel team! 
 
Sportieve groeten, 
 
Damon 
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WIST JE VATJES 
Wist je dat: 
 

De Dames 3 zo fanatiek zijn dat ze elleboogjes uitdelen aan teamgenoten? 

Amy haar onderarm gebroken heeft tijdens de wedstrijd in Meerlo? 

Zij met de ambulance mee is gereden naar het ziekenhuis in Boxmeer?  

Het einde van het competitieseizoen in zichtkomt?  

Dit voor de senioren teams wellicht goed uitkomt door allerlei blessures?  

De Heren 1 er wel een competitiespelend lid bij hebben, namelijk Marc Disco?  

Zij ook een extra trainingslid erbij hebben, namelijk Peter van Campo? 

Het nevenactiviteitenteam is uitgebreid met 2 dames: Ilse en Linda van Baal?  

Zij er met zijn allen voor gaan zorgen dat de jeugd weer op VATweekend gaan?   

Er onwijs leuke dingen te koop zijn voor mooie prijzen op de VAT clubstore? 

 

 

UITREIKING SPORTPLAATJES 
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VERJAARDAGEN 
 
 
Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera! 
 
April       Juni 
Robin Zwart   03-04-1986  Hans Verhaaren 09-06-1951 
Carlien Broos   10-04-1985  Caitlin v Welsenaere 09-06-2003 
Rutger Buijs   19-04-2007  Ilse van Baal  14-06-1998 
Yosri vd Watering  24-04-2009  Ingrid de Graaff 21-06-1971 
       Ayleen Doesburg 23-06-2011 
Mei       Nel Zuijdervelt 28-06-1946 
Tijs Poulus   01-05-2006 
Fons Wagenaars  06-05-1967 
Jelmer Baars   20-05-2009 
Paulinda Derene  23-05-1966 
Jan Borsboom  25-05-2006 
Michael Beuckelaers 27-05-1993 
Petra van Loon  27-05-1967 
Myrthe Paas   31-05-1998 

 

AGENDA 
 
April  
14 april   Laatste wedstrijd Meisjes A 
21 april   Laatste wedstrijd Heren 1, Dames 1 & Dames 2 
 
Mei 
12 & 13 mei   Beachvolleybaltoernooi Vlissingen 
18 mei   Servothon 
25 & 26 mei   Duo toernooi Sas van Gent 
 
Juni 
2 & 3 of 16 & 17 juni   Beachvolleybal Hoogerheide 
23 & 24 juni   VATweekend 
30 juni & 1 juli  Beachvolleybaltoernooi Bergen op Zoom 


