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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 
 
Wedstrijdsecretariaat: Roy Lameir 
 

Nevenactiviteiten:  Gino Clarijs 
 

Website:   Linda van Baal 
 

Vatblad:   Amy & Joyce Lameir 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste VATters, 
 

Voor jullie ligt het eerste VATblad van het jaar ‘tweeduizend-twintig’ of ‘twintig-
twintig’ of hoe men het ook tegenwoordig wil uitspreken. Het betekent de start van een nieuw 
decennium, dit biedt weer nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en kansen maar ook een 
moment om te realiseren dat de eeuwwisseling inmiddels alweer jaren geleden is. Kortom de 
trainingen, wedstrijden, seizoenen en jaren vliegen voorbij. Toch blijft voor onze vereniging 
het doel om op recreatief en wedstrijdniveau volleybal aan te bieden in Hoogerheide.  

Deze doelstelling is gesteld toen VAT op 9 januari 1985 werd opgericht en geldt tot op 
de dag van vandaag. Een simpele rekensom leert dan ook dat VAT dit jaar 35 bestaat! Een 
heugelijk feit waar we in dit jaar nog op een speciaal moment bij stil gaan staan.  

Toch wil ik in dit voorwoord nog wel stil staan bij de naam VAT, regelmatig krijg ik 
namelijk van ouders of jeugdleden die graag een spreekbeurt over volleybal houden de vraag 
wat de betekenis is van de naam VAT.  

Voor 1985 was volleybal al een veel beoefende sport in Hoogerheide en omstreken. Er 
waren op dat moment vele clubs van groot tot klein actief. Hierbij kan gedacht worden aan 
VAT’74, Heiakkers en Fokker, maar ook in Putte bij VC de Berk zijn na het stoppen van de 
volleybalafdeling van JEVEO  veel spelers uit Hoogerheide actief. In 1984 wordt dan ook vanuit 
het Trefpunt het initiatief genomen om als één vereniging verder te gaan, voordat de 
oprichting definitief notarieel kan worden vastgelegd moet dan ook een naam worden 
bedacht. Tijdens deze gesprekken vraagt VAT’74 of deze naam voor de vereniging kan worden 
gebruikt zodat de kasgelden van deze vereniging kunnen dienen als startgeld voor de nieuw 
op te richten vereniging. Hierbij wordt door de overige aanwezige de vraag gesteld waar deze 
vandaan komt. Hierbij wordt door VAT’74 gewezen op een fles VAT’69 die achter de bar staat. 
Afgesproken wordt dat wij VAT gaan heten en dit alles wordt notarieel vastgelegd door het 
eerste dagelijks bestuur bestaand uit Kees Rennen (Voorzitter), Jacqueline Kapitein 
(Secretaresse) en Piet Zuijdervelt (Penningmeester). 

De naam is dus simpel afgeleid van een fles whisky, dit neemt niet weg dat er in de 
afgelopen jaren toch een poging is gedaan om een betekenis voor de afkorting VAT te vinden. 
Hierbij kan o.a.  gedacht worden aan Volenti Animo Triomphans, wat staat voor met Bruisend 
Genoegen Overwinnend. Niettemin schrijven we tot op de dag van vandaag VAT zonder 
puntjes tussen de letters en is VAT gewoon de naam van de club met de toevoeging v.v. wat 
staat voor volleybal vereniging! 

35 jaar aanbod van volleybal in Hoogerheide en de gemeente Woensdrecht. Dit is iets 
waar we met zijn allen trots op mogen zijn en waar we ook regelmatig bij stil zullen staan. 
 
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. 
 

IJSTAARTENACTIE / CLUBKAS 
 
Door medewerking van het IJspaleis hadden we dit jaar 
een leuke actie met lekker ijstaarten. Er werd goed 
verkocht en de totale opbrengst was uiteindelijk €72,10.  
 

Dankzij alle stemmers hebben wij een mooi bedrag van 
€375,29 vanuit de Rabo Clubsupport bij op de rekening 
mogen schrijven. 
Afbeelding: Samen met Romy van de Rabobank 
Zuidwestbrabant. 
 

SINTERKLAAS BIJ DE HEREN 
 
Aangezien de moeder van Marc weer winnaars 
zweet mocht wassen heeft ze de sint om een 
cadeautje voor de heren gevraagd. De heren 
werden dan ook verast met heerlijke 
chocoladeletters. 
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EVEN VOORSTELLEN…..VAT3 
 
VAT 3…..wie is wie???  
Graag willen wij ons even voorstellen via het VATblad.  
VAT 3 bestaat uit 4 geweldige meiden, te weten (van links naar rechts): 
Evi, Ayleen, Joanne en Fenna. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze blije foto is gemaakt tijdens de CMV competitie afgelopen december in 
Hoogerheide. Dit was een groot succes voor VAT3!  Voor het eerst in deze setting 
hebben onze meiden gewonnen, met een overwinning van maar liefst 3 sets!!  
Mochten jullie de yell nog niet gehoord hebben (wat onwaarschijnlijk is of je was 
misschien net in het buitenland), hier komt ‘ie: 
“Gooooooooooooooooooooooooooooooooooo meiden!” En dat moet je dan héél 
hard gillen ☺  
Al met al een zeer geslaagde CMV competitie waar VAT3 trots op kan zijn.  
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COMPETITIE INDELING 
Heren 1 – 2e klasse D: 
Plek  Teamnaam    Wedstrijden  Punten  
1 Ardito HS 1    13   54 
2 Forza Schouwen-Duiveland HS 2 12   47 
3 VV-VAT HS 1    12   45 
4 VV Stevo HS 2   13   38  
5 Gavoc'10 HS 1   11   30 
6 Savok HS 1    12   26 
7 Ardito HS 2    13   25  
8 Sic Pugno HS 2   11   24 
9 AVC '87 HS 2    12   24  
10 De Moriaan Symmachia Rsd HS 4 13   18 
11 Next Volley Dordrecht HS 6  12   4  
 

 Dames 1 & 2 – 2e klasse D: 
Plek  Teamnaam    Wedstrijden  Punten 

 1 VV-VAT DS 1    13   53 
2 Forza Schouwen-Duiveland DS 2 12   51 
3 Groene Ster DS 1   12   38 
4 ROWI DS 1    11   33 
5 Bok/Mytilus DS 2   11   30  
6 Intermezzo DS 1   13   28 
7 Savok DS 1    12   26 
8 Gavoc'10 DS 1   12   24 
9 De Burgst Breda DS 4  12   19 
10 De Moriaan Symmachia Rsd DS 3 11   14 
11 Scheldesport DS 1   13   14 
12 VV-VAT DS 2    Uitgeschreven    

 

Meisjes A – 2e klasse D tweede helft: 
Plek Teamnaam    Wedstrijden Punten 
1 Apollo MA 2    3  11 
2 Sig Pugno MA 1   2  10 
3 Spivo MA 2    2  5 
4 Fusion Rotterdam MA 2  3  5  
5 VV-VAT MA 1   1  4 
6 Vovero    3  0 
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Jongens C – 2e klasse A tweede helft 
Plek Teamnaam    Wedstrijden Punten 
1 Voverdi JC 1    3  14 
2 Sic Pugno JC 1   3  11 
3 VV-VAT JC 1    3  8 
4 AVC ’87 JC 1    3  7 
5 Gavoc’10 JC 1   3  5 
6 VV Stevo JC 1    3  0  

 

Dames 3 ORV-competitie: 
Plek Teamnaam    Wedstrijden  Punten 
1  SDC Dames 2    10  30 
2  Voverdi dames 2   8  24 
3  VAT      8  15 
4  Voko Dinda    7  14 
5  De Burgst dames 2   7  14 
6  AKS 2     8  13 
7  Gavoc’10 Dames 4   8  12 
8  DVA 1     9  12 
9 HOVOC dames 1   7  10 

 

CMV 1 – Niveau 6 
Plek Teamnaam   Wedstrijden Punten 
1 Rowi 1    7  22 
2 De Moriaan Symmachia 2 7  20 
3 De Moriaan Symmachia 1 7  13 
4 Groene Ster 1  7  12 
5 VAT 1    7  12 
6 De Burgst Breda 1  7  5 

 

CMV 2 & 3 – Niveau 4 1e klasse 
Plek Teamnaam   Wedstrijden Punten 
1 VOKO 2   7  22 
2 Groene Ster 2  7  22 
3 Rowi 4    7  22 
4 De Moriaan Symmachia 6 7  20 
5 Cegelec Zuvo 2  7  16 
6 Jola Olympus 4  7  16 
7 De Burgst Breda 5  7  14 
8 VAT 2    7  8 
9 Jola Olympus 6  7  4 
10 Sic Pugno 2   4  2 
11 VAT 3    7  2  
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CMV RONDE 
 
In het seizoen 2018-2019 heeft VAT zich voor het eerst aangeboden als locatie voor 
een CMV toernooironde. Omdat dit met veel positieve energie en enthousiasme 
werd afgesloten heeft VAT zich dit seizoen wederom ingezet voor de organisatie van 
een van de toernooirondes. Deze keer viel dit op zondag 8 december 2019. Hoewel 
CMV1 helaas niet aanwezig kon zijn door filmopnames in het Nederlandse 
Hollywood, waren CMV2 en 3 wel van de partij, en gestreden hebben ze!  

Toch wil ik eerst stil staan bij de leden die geholpen hebben achter de 
schermen. Want de belijning ligt niet klaar op zondagochtend zonder deze mensen. 
De netten hangen niet op zondagochtend zonder deze mensen. De veldnummers, 
veldafscheiding en organisatietafels staan niet klaar op zondagochtend zonder deze 
mensen. Een dank is dus op zijn plaats voor de senioren die op zaterdag na hun eigen 
wedstrijd een steentje bij gedragen hebben. 
Dankjulliewel! 

Gelukkig was deze moeite niet voor niets! 
Kinderen van verschillende verenigingen deden hun 
uiterste best om de punten binnen te slepen en dit 
enthousiasme was, de hele dag, te horen. Ook de 
zoemer aan het einde van de wedstrijden was weer 
een succes als je het gejoel van de kinderen mag 
geloven ;) 

Beiden VAT teams hebben ontzettend hun best gedaan, ook al resulteerde dit 
niet direct in grote winsten. Het is erg leuk om iedereen op zijn of haar eigen manier 
te zien groeien, dit beloofd veel goeds voor in de toekomst! Gelukkig hebben alle 
teams enthousiaste trainers met nog enthousiastere coaches, waarvoor ook dank. 

Als afsluiting geef ik graag nog extra aandacht 
aan een aantal individuen die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt: Dank aan de CMV trainers voor hun 
aanwezigheid, dank aan Michael voor zijn inzet, vooral 
als ‘radioman’ ;), dank aan Frank voor zijn 
aanwezigheid en inzet als voorzitter en handyman. 
Muchas gracias! 

 
 
Sportieve groet, 
Roy Lameir 
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(TIJDELIJKE) VERVANGER 

REDACTIE WEBSITE EN 

FACEBOOK GEZOCHT !!! 
 
 
De inhoud en actualiteit van onze website valt of staat met 
de inzet van vrijwilligers. Op dit moment wordt de website en 
Facebook pagina hoofdzakelijk bijgehouden door Linda van 
Baal waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Door 
omstandigheden zal zij helaas vanaf November tijdelijk niet 
beschikbaar zijn om deze taken bij te houden en we zoeken 
daarom naar een vrijwilliger die dit graag (voorlopig) zou 
willen overnemen.   
 
Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn met het voorzien van actuele informatie voor 
onze (potentiele) leden / geïnteresseerde  op onze website en facebook 
pagina? Wil jij graag de vereniging ontlasten en lid worden van een leuke 
groep vrijwilligers? Dan zoeken wij jou! Ben je reeds vrijwilliger, maar 
wil je er nog iets bij doen dan mag dat uiteraard ook! Mocht je 
geïnteresseerd zijn dan kan je een mail sturen naar activiteiten@vv-vat.nl   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

mailto:activiteiten@vv-vat.nl
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NOVEMBERFEST 
 
Op vrijdag 29-11-2019 werd voor het eerst een Novemberfest georganiseerd. Alle 
senioren waren uitgenodigd voor een 2 tegen 2 toernooi in Oktoberfest stijl. Er werd 
dan ook gevraagd om verkleed te komen.  
 
Om 21.00 uur was iedereen er en konden de eerste wedstrijdjes beginnen. Er was 
gezorgd voor een leuk muziekje op de achtergrond, terwijl alle teams fanatiek bezig 
waren aan de wedstrijdjes.  
 
Rond 22.15 uur waren alle wedstrijdjes gespeeld en zijn er 2 winnaars uitgekomen, 
een dame en een heer. Amber van Loon heeft de meeste punten als dame behaald 
en Michael Beuckelaers heeft als heer de meeste punten behaald. 
 
Alle deelnemers bedankt voor jullie aanwezigheid en gezelligheid!  
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VERJAARDAGEN 
 
Er is er 1 jarig! Hoera! Hoera! 
 
Januari     Februari    
Liene v. Ravensteijn  07-01  Naomi Boeijkens  04-02 
Jill Leenaerts  11-01  Hanneke v. Dijk  10-02 
Damon Leenards 13-01  Pien v. Tillo   12-02 
Joyce Lameir  18-01  Frank v. Campo  14-02 
Lotte v. Beeck  24-01  Caroline v. Wijk  14-02 
     Thomas Schuit   18-02 
     Evelyn Sebregts  23-02 
     Roy Lameir   23-02 
 
Maart       April 
Amber v. Loon  03-03  Carlien Broos   10-04 
Kelly de Visser  09-03  Rutger Buijs   19-04 
Joanna Corporaal 10-03  Yosri vd Watering  24-04 
Maryama Schreiner 26-03  Lieve Roovers   25-04 
Mirjam Leenards 27-03 
 

AGENDA 
 
Januari      Februari 
      16-02 CMV-ronde in Zevenbergen 
 
 
Maart      April 
08-03 CMV-ronde in Made   18-04 Laatste Nevobo competitiewedstrijden 
 

WIST JE VATJES 
 

- Wist je dat de Heren 1 een teamuitje hadden in Bergen op Zoom? 
- En dat Roy binnen een half uur een nummertje had geregeld? (zie foto). 
- Hij dit nummer ook geprobeerd te bellen heeft. 
- Dit nummer ook daadwerkelijk haar nummer was. 
- Dat Jorrit dit nummer in Azië ook nog tegenkomt en gebruikt. 
- Dames 2 zich helaas heeft moeten terugtrekken uit de 

competitie? 
- Zij wel blijven trainen op maandag? 


