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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste VATters, 
 
De eerste herfstbladeren vallen van de bomen, al doet de temperatuur anders vermoeden, 
dat betekent dat de competitie en trainingen inmiddels weer in volle gang zijn. 
Op maandag 20 augustus zijn we van start gegaan met seizoen 2018-2019 en inmiddels zijn 
de eerste wedstrijden ook alweer gespeeld. De wedstrijddagen zijn iets anders ingedeeld 
dan dat iedereen tot op heden gewent was. Voortaan zullen bij thuisrondes op zaterdag de  
heren 1, gezamenlijk met de meiden A het spits afbijten om 13:00 uur, aansluitend zullen om 
15:00 uur de dames 2 en tot slot om 17:00 uur de dames 1 acte de préséance geven. De 
dames 3 blijven gewoon op woensdag avond te bewonderen. 
 
Op 6 oktober heeft de jaarlijkse VAT-Quiz plaats gevonden. Een avond die alweer voor de 
22e keer wordt georganiseerd. Verdeeld over 12 rondes en 2 puzzelrondes gingen de 
deelnemende teams de strijd met elkaar aan. Voor het eerst in de historie moesten 
schiftingsvragen een winnaar opleveren. Welk team gewonnen heeft leest u verderop op 
pagina 11. De opbrengsten van de VAT-Quiz komen ten goede aan de jeugdafdeling van onze 
volleybalvereniging en worden mede mogelijk gemaakt door diverse lokale ondernemingen, 
waarvoor hartelijk dank. Vanuit deze opbrengsten heeft de vereniging besloten om een VAT 
jeugddag te organiseren gericht op de jeugd, maar zeker ook zo leuk voor onze senior en oud 
leden en hun kinderen en familieleden. Op 30 september is de Join Volleybaltour van de 
Nevobo naar Hoogerheide gekomen. Een erg leuke dag waar alle jeugdleden en hun 
vriendjes en vriendinnetjes kennis konden maken met volleybal.  
 
VAT zal dit jaar ook meedoen aan het Sport- en cultuur project van de gemeente 
Woensdrecht. Op 9 en 16 november en 7 en 14 december kunnen leerlingen van de 
basisscholen zich aanmelden voor gratis volleybaltrainingen. Nodig dus je klasgenootjes of 
vriendjes en vriendinnetjes uit om bij VAT te komen volleyballen. Iedereen is altijd welkom 
en mag 3x proberen of volleybal een leuke sport is. 
 
In het weekend van 24 en 25 november zal een heus super VAT weekend plaats vinden in 
Hoogerheide.  Alle zaterdag teams zullen thuis hun wedstrijden in de competitie spelen en 
op zondag 25 november is het de beurt aan de 3 CMV teams. Zij zullen dan tijdens hun 
thuisronde in het CMV-toernooi al hun volleybalkunsten laten zien. Ik roep dan ook iedereen 
op om alle teams te komen aanmoedigen en zoveel mogelijk supporters op beide dagen op 
de tribune te zien. 
Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de trainingen, wedstrijden of tijdens het super VAT 
weekend. 
 
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 

 
 

WINNAARS SERVOTHON 
 

 

  

2e Winnaar Servothon: 
Tijs Poulus CMV-1 



5 
 

COMPETITIE 
Heren 1: 
Plek  Teamnaam      Wedstrijden Punten  
1 Udenhout HS 2      4 17 
2 Kraftwell Symmachia Roosendaal HS 4   4 17 
3 Ardito HS 1       5 17 
4 De Burgst Breda HS 5     4 14 
5 VV Stevo HS 2      4 13 
6 Sic Pugno HS 2      3 12 
7 VAT HS 1       3 11 
8 Gavoc'10 HS 1      4 9 
9 Ardito HS 2       5 6 
10 Kraftwell Symmachia Roosendaal HS 5   4 4 
11 Next Volley Dordrecht HS 6     4 0 
12 Mytilus HS 2       4 0  
 
       Dames 1: 

Plek  Teamnaam     Wedstrijden  Punten 
1 VAT DS 1      4  19 
2 Kraftwell Symmachia Roosendaal DS 5  4  15 
3 YVC DS 1      3  14 
4 De Burgst Breda DS 4    4  12 
5 Gavoc'10 DS 1     4  11 
6 ROWI DS 1      4  8 
7 Savok DS 1      4  8 
8 Sic Pugno DS 3     3  7 
9 Groene Ster DS 1     4  7 
10 Mytilus DS 1      4  6 
11 Bok DS 2      4  5 
12 YVC DS 2      4  3 

 
Dames 2: 
Plek  Teamnaam      Wedstrijden Punten 
1 VAT DS 2       5 18 
2 Atak'55 DS 3       4 17 
3 VOKO DS 3       4 14 
4 Dunamis/Goirle DS 4     4 12 
5 AVC '87 DS 2       4 8 
6 Jola Olympus DS 4      3 6 
7 Hilver DS 3       4 5 
8 Westphal Kozijnen CSS DS 2    4 0   
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Vervolg competitie: 
 
Meiden A:  
Plek  Teamnaam      Wedstrijden Punten  
1 De Burgst Breda MA 3     3 9 
2 Gavoc'10 MA 1      2 6 
3 VC 't Aogje MA 2      4 6 
4 VAT MA 1       1 5 
5 VVS'92 MA 1       2 4 

 
 

CMV-competitie: 
Helaas waren de uitslagen van onze CMV’ers nog niet bekend bij de NEVOBO tijdens 
het schrijven van deze editie van het VATblad, maar je kunt de uitslagen hier vinden:  
https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/ckm1v1c?activetab=teams  
 
Vervolgens kan je klikken op het gewenste CMV team. Dit kunnen de volgende teams 
zijn met de volgende bijbehorende links:  

- VAT N5 1; https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n5-1  
- VAT N4 1; https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n4-1  
- VAT N4 2; https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n4-2  

 
 
 
Hoe weet je in welk CMV jij / je zoon of dochter speelt, zie hier dan het 
leeftijdsgrenzen schema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellicht zijn afwijkingen mogelijk door het aantal leden die meedoen aan de 
competitie. Je kan het dan altijd aan de betreffende CMV-trainers vragen waar jij bij 
speelt.  
 
Meer informatie over de CMV-competitie kunt u hier vinden: 
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/   

2018-2019 

Niveau 6  geboren na 30-09-2006 

Niveau 5  geboren na 30-09-2007 

Niveau 4 geboren na 30-09-2008 

Niveau 3 geboren na 30-09-2009 

Niveau 2 geboren na 30-09-2010 

Niveau 1 geboren na 30-09-2011 

https://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/ckm1v1c?activetab=teams
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n5-1
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n4-1
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm1v1c-n4-2
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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IMPRESSIE VATWEEKEND 
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De uitspraken van VATweekend 2018: 

  

“ Help, er zit een sprinkhaan op mijn zak”  

“ Mag ik een zaklamp, want mijn stem is 
ook al stuk!”  

Om 5:30 uur: “Met Julia gaat alles goed, 
oh en Frank we hebben konijntjes 
gezien!”  
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OPENINGSFEEST JEUGD 
 
Zondag 30 september was het eindelijk zover! De eerste CMV-dag was een feit. De CMV-
leden en de meiden A waren, met vriendjes, vriendinnetjes en familie, in groten getale 
aanwezig. Onder toeziend oog van de ouders en met hulp van de vele vrijwilligers, begon de 
jeugd aan de eerste ronde.  
 
Er waren verschillende spelletjes opgezet, zoals een springkussen, meten hoe hard je kan 
serveren en hoe hoog je kan springen, materialen raak serveren, pionnen omspelen, in een 
korf spelen, duiken naar de bal en een wedstrijd. Hierbij kregen de kinderen een 
scoreformulier waarbij de scores per onderdeel werden bijgehouden. De kinderen begonnen 
met veel enthousiasme en hebben dit de gehele dag volgehouden. Kreten als ‘Jaaa leuk!!’, 
‘Had dit niet op een donderdag gekund? Dan heb ik taal en verkeer. Dit is veel leuker.’, ‘Ik 
kom ook op volleybal!’ , waren dan ook geen uitzondering.  
 
Als kers op de taart waren er ook nog poffertjes geregeld. De kinderen hebben er van 
gesmuld, want bij het ophalen waren er veel lege bordjes. Na afloop van het circuitje was er 
de ruimte om nog vrij te spelen. Vervolgens gingen de kinderen moe, maar zeker voldaan 
naar huis. De vele bedankjes van kinderen en ouders aan het eind van de dag, zijn ook zeker 
gewaardeerd door de organisatie. Al met al was dit absoluut een geslaagde dag!! 
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DE VATQUIZ – 2018 
 
Beste Vatters, 
 
Het was alweer de 22e editie van de VAT-Quiz afgelopen 6 oktober. Het thema was dit jaar 
"liefde" en dat was sommige deelnemers niet 
ontgaan! Team 4MOost kwam in vol ornaat en 
hadden zelfs romantische kaarsjes en 
rozenblaadjes meegenomen om hun tafel helemaal 
in het thema te stylen. 

19 teams hadden besloten om de strijd met 
elkaar aan te binden en de sfeer zat er meteen 
goed in. Dit jaar mochten we een aantal nieuwe 
teams verwelkomen en gelukkig hadden zij het ook prima naar hun zin. Dit jaar hadden we 
ook een kersverse presentator, oud-VAT lid Jeroen Wierckx, die voor deze keer bereid was 
om de plaats van Hans in te nemen. Hij heeft het er heel goed vanaf gebracht en heeft zelfs 
tussendoor onze hersens even laten ontspannen door wat vingeroefeningen te doen. De 
winnaars van vorig jaar, Harmonie Aurora, voorheen Joop Zoetemelk, waren er erg op 
gebrand om weer met het duimpje en de eeuwige roem naar huis te gaan, maar ze kregen 
het niet cadeau. Vooral voor de pauze wisselden de teams regelmatig van plaats op de 
ranglijst. De VAT-Quiz zou de VAT-Quiz niet zijn als er niet ook een gekkigheidje ingebouwd 
was. Deze keer hoefde de deelnemers geen snoepjes te tellen of de moordenaar aan te 
wijzen, maar was er een speeddate op touw gezet om zo ook leden van andere teams beter 
te leren kennen. Degenen die het eerst een gebroken hart konden lijmen, hebben een prijs 
ontvangen. In de pauze werden weer lootjes gekocht voor de loterij. Er waren dit jaar hele 
mooie prijzen te winnen dankzij de vele sponsoren die hele mooie prijzen ter beschikking 
hadden gesteld.  

Na de pauze gingen de teams de strijd weer 
met elkaar aan en het bleek al snel dat de 
eindstrijd tussen Brainwave en Harmonie Aurora, 
voorheen Joop Zoetemelk, zou gaan. Tot onze 
grote verrassing eindigden deze teams gelijk, dat 
was nog nooit eerder gebeurd bij de VAT-Quiz! 
Uiteindelijk waren er 4, ja echt waar, 4 
schiftingsvragen nodig om de winnaar te bepalen. 
Na de spannende strijd kwam Brainwave dit jaar 
als winnaar uit de bus. 

Wij kijken terug op een spannende en gezellige 22e editie van onze quiz en we gaan 
weer hard aan de slag om voor volgend jaar een nieuwe quiz in elkaar te steken!  
De volgende keer wordt de VAT-Quiz op 2 november 2018 gehouden, weer bij Non Plus 
Ultra in Woensdrecht.  Houd deze datum alvast vrij in je agenda! 
 
Groetjes en we zien jullie graag op 2 november 2018, 
De Quizmasters van de VAT-Quiz  
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VERJAARDAGEN 
 
Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera! 
 
Oktober 
Ilona Musters   02-10-‘95 
Evelien Rijpsma  06-10-‘71 
Lauri Bellen   08-10-‘93 
Mike van Ravensteijn  11-10-‘09 
Evi Groffen   12-10-‘08 
Michellen Surminski  25-10-‘91 
 

November 
Piet Zuijdervelt  04-11-’41  Rianne den Hollander  14-11-‘91 
Lia Touw   04-11-’62  Melissa van der Heijden 16-11-‘99 
Joost Adriaansen  04-11-’84  Aemke Niessen  20-11-‘00 
Marc Disco   06-11-’93  Anton Kapitein  21-11-‘49 
Linda van Baal   07-11-’95  Marloes Langendonck  24-11-‘78 
Sjef Kuijlen   12-11-‘58 
 

December 
Aukje Verbraeken  04-12-‘03 
Mats van Ballegooijen  08-12-‘01 
Jacqueline Kapitein  12-12-‘55 
Jorrit Aarden   14-13-‘95 
Tamara Knuit – de Wit 22-12-‘81 
Joella Becht   29-12-‘03 

AGENDA 
 

Oktober 
25 oktober  Ledenvergadering 
 

November 
 
December 
14 december  Kersttocht jeugd 


