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Van het bestuur
We gaan bijna weer de zaal in, maar voordat het zover is nog een laatste speelronde op het veld.
Komende zaterdag spelen ons eerste en tweede thuis, een mooie gelegenheid om nog even gezellig
met elkaar een hapje en een drankje te doen op onze accommodatie. Tegelijkertijd maken we dan de
voorraadkasten en koelkasten mooi leeg in het clubhuis en gaat er niets over de datum in de winter.
Kunnen we komend voorjaar weer verse spullen inslaan!
Overigens is onze gehele accommodatie inmiddels rookvrij. Roken kan alleen nog buiten de
hekken. We sluiten daarbij aan op het beleid van de gemeente Twenterand.
Op maandag 25 oktober en donderdag 28 oktober zijn de ouderavonden, waarvoor alle ouders van
onze jeugdleden persoonlijk een uitnodiging hebben gehad. We hopen dat op deze avonden veel
ouders komen, om met ons mee te denken over de toekomst van TOP en hoe deze in te vullen.
Heeft u alvast vragen die u graag beantwoord wilt zien deze avonden? Mail dan naar:
jorritentamara@hotmail.com.
Enno de Boer
Agenda:
25 oktober
28 oktober
29 oktober
16 oktober

18.00 uur ouderavond
19.00 uur ouderavond
lasergamen jeugd
bestuurvergadering

Nieuwe leden:
Anouk Hudepohl
Isa Teunis

Allebei van harte welkom bij TOP!

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com

T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

Doorgeven wijziging ledenadministratie
Willen jullie eraan denken om evt. wijzigingen in de persoonsgegevens aan het secretariaat
door te geven (denk aan adresgegevens, nieuw mailadres, rekeningnummer,...) of zelf te
wijzigen via de KNKV-app? Op die manier blijven we beschikken over de meest actuele
gegevens van onze leden; wel zo handig!
Verjaardagen
Onze jarigen de komende week

24-10

Ina Hoekstra & Mirthe Jansen

26-10

Bram Gritter

28-10

Thijs Staarman & Ilse van Dijk

30-10

Maxime Drent

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Programma ZATERDAG 30 oktober 2021
Hieronder het programma voor komende week.
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Uitteam

15:30 TOP (V) 1

Midlandia 1

16:50 TOP (V) 2

SKF 4

12:30

10:15

Thuisteam

KIOS '45 4

11:00 SDO (W) B1

TOP (V) 3
TOP (V) B1

Accommodatie

Sportpark De Bosrand
VROOMSHOOP
Sportpark De Bosrand
VROOMSHOOP
Sportpark de
Dubbeltreffer SIBCULO
Veld SDO(w)
WESTERHAAR-VRIEZE
NV WIJK
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Verslag

Maura

Vervoer/Scheidsrechter

Fam. Kassies, Fam.
Hemmer, Fam. Hees

Uitslagen zaterdag 16 oktober
SEV 1 - TOP 1

13-10

Rigtersbleek 2 – TOP 2

13-9

Wedstrijd TOP 3 is verplaatst naar 30 oktober
EKC Nääs B1 - TOP B1

9-8

Blauw Zwart B2 - TOP B2

5-3

HKC C1 - TOP C1

1-7

KIOS’45 C2 – TOP C2

0-18

Juventa D1 – TOP D1

8-3

DOS-WK D2 - TOP D2

2-7

TOP E1 – Juventa E3

9-1

KAMPIOEN!!

KAMPIOEN!!

Voor E1, D1, C2 en C1 stond afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd op het programma. De
overige jeugdteams moeten nog één wedstrijd, B2 zelfs nog twee. Er stonden een aantal
belangrijke wedstrijden op het programma. Zowel C2 als E1 maken nog kans op het
kampioenschap. B1 ook, maar dan moest wel gewonnen worden van EKC Nääs B1. De koploper
van de poule op dit moment. Het was nog even een kleine puzzel om de oudste jeugdteams van
reserves te voorzien, maar in overleg met HKC kon de wedstrijd van TOP C1 verplaatst worden
naar een later tijdstip. De spelers van C1 konden op die manier mee als reserve met B2 en B1. En
hadden vervolgens zelf ook nog de beschikking over reserves. Top dat de teams elkaar op deze
manier helpen. Ook bij de senioren was het krap. De wedstrijd van TOP 3 is verplaatst naar 30
oktober. De wedstrijd van TOP 2 werd vervroegd naar 12:30 zodat ook 1 en 2 genoeg spelers en
reserves hadden om de wedstrijden te spelen.
C2 moest al vroeg spelen in Sibculo. Om kwart voor tien begon de wedstrijd. Aan de kant was het
nog best fris. Maar in het heetst van de strijd heb je vast geen tijd om over de temperatuur na te
denken. C2 liet vanaf het begin zien dat ze gebrand waren om te winnen. Ik heb zelf een klein
stukje van de wedstrijd gezien. Er werd gestreden voor elke bal en na 7 minuten stond er al een
0-4 stand op het scorebord. Deze voorspong werd alleen maar verder uitgebouwd en na 50
minuten spelen stond er een 0-18 stand op het scorebord. Met een verloren wedstrijd en de rest
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winstpartijen staat ons C2 aan het einde van de competitie qua punten gelijk met EKC Nääs C1.
Reden om een kampioenschap te vieren. Goed gedaan allemaal! In Vroomshoop stond er slechts
een wedstrijd op het programma. Maar niet de minste. E1 speelde tegen Juventa E3. Bij winst kon
ook ons E1 team de kampioensvlag hijsen. Nou dat lieten onze Toppers zich geen tweemaal
zeggen. Aan het einde van de wedstrijd was de stand 9-1. Een overduidelijke overwinning en
reden voor een feestje! Ook E1 van harte gefeliciteerd!
B1 speelde om kwart voor elf de belangrijke wedstrijd tegen EKC Nääs B1. Het werd een
spannende wedstrijd. Misschien was het iets te vroeg of waren onze Toppers iets te gespannen,
maar er stond al vrij snel een 3-0 score op het scorebord. Daarna deed onze B1 wat terug en wist
de achterstand weg te werken en via 3-3 namen ze daarna de voorsprong. Met 4-7 leek het doel in
zicht, maar EKC Nääs stroopte de mouwen op en ook zij wisten de achterstand weg te werken. En
nam Nääs de voorsprong. Met een stand van 10-8 werd er in de laatste minuut nog een doelpunt
gescoord. De eindstand was 10-9. Helaas verloren maar een mooie en spannende wedstrijd om te
spelen en naar te kijken. EKC Nääs B1 is dus kampioen in de poule geworden. Onze B1 moet nog
twee wedstrijden spelen tegen Blauw Zwart en SDO.
In Wierden speelde B2 tegen Blauw Zwart B2. Wederom met Loveth als coach. Er werd achtmaal
gescoord in de wedstrijd. Onze B2 scoorde er drie. Blauw Zwart lukte dat vijf keer. C1 speelde in
Hengelo de laatste wedstrijd van deze najaarscompetitie. C1 heeft de laatste weken moeite om de
kansen af te ronden. Ook afgelopen zaterdag was dat weer het geval. Via een 0-4 ruststand stond
na 50 minuten een 1-7 eindstand op het scorebord. D2 reisde af naar Enschede om tegen
DOS-WK D2 te spelen. De winst van vorige week smaakte naar meer, want ook DOS-WK werd
verslagen. Aan het einde van de wedstrijd stond een 2-7 eindstad op het bord. Gefeliciteerd met
deze tweede overwinning van dit seizoen. D1 speelde in Hardenberg tegen Juventa D1. Juventa
is de nummer 1 van de poule. Er werd goed gespeeld door onze D1. Helaas was Juventa iets
sterker. De eindstand was 8-3.
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Hieronder enkele beelden van de wedstrijd van TOP C2 en TOP E1, TOP 1 en 2.
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Rigstersbleek 2 – TOP 2
Zoals gezegd werd de wedstrijd van TOP 2 verplaatst naar 12:30 uur. Dit betekende nog een
kleine puzzel maar met de hulp en inzet van velen konden we dan toch spelen met vier dames en
vier heren, waarbij we tevens nog reserves (Marit, Bram en Niels dank hiervoor) en een supporter
(Mirthe dank voor je aanmoedigingen) op de bank hadden. De spelers kwamen dan ook uit
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verschillende plaatsen om op tijd in Enschede te zijn. Ad kwam met Bram en Niels direct na hun
wedstrijd tegen EKC Nääs. Edwin kwam zo snel mogelijk na de wedstrijd van TOP C2 in Sibculo,
samen met Mirthe richting Enschede. Alan kwam vanuit Hengelo en de overige spelers vertrokken
vanuit Vroomshoop, waarbij we nog even via Blauw Zwart te Wierden reden om Loveth op te
halen. Tegen kwart over twaalf was ons team compleet om om half een tegen Rigtersbleek 2 aan
te treden. Strakke voorbereiding, we waren er klaar voor!!. Met Alan, Edwin, Ramona en Loveth in
de aanval en Danian, Ad, Anouk en Evelien in de verdediging begonnen we strijdvaardig aan de
wedstrijd. Slechte voorbereiding of niet na iets van 15 minuten spelen stond er een 1-4 stand op
het scorebord. Ervaring wint het dan toch van de jeugd? We hadden echter wel moeite met scoren,
maar verdedigend hadden we de zaken aardig op orde. Toch werd onze voorsprong gereduceerd
door Rigtersbleek en met een doelpunt verschil floot de scheidsrechter af voor de rust. De
ruststand was 4-5. Al met al een goed gevoel over de eerste helft. In de rust ging Rigtersbleek
wisselen en in de tweede helft verliep het allemaal wat moeizamer (of ging de leeftijd tellen?).
Maar met elkaar werden de schouders eronder gezet. Tot tien minuten voor het einde van de
wedstrijd bleef het een gelijk opgaande strijd waarbij geen van beide teams een voorsprong kon
pakken en uitlopen. Op 10-9 kregen we een strafworp mee voor de gelijkmaker. Deze werd helaas
gemist. Daarna breidde Rigtersbleek de voorsprong uit. Bram, Niels en Marit mochten nog even
meedoen en daarna floot de scheidsrechter de wedstrijd af. De eindstand was 13-9.
Volgende week spelen we om 16:30 uur in Vroomshoop tegen DVO/Accountor 5. We hopen jullie
allemaal te zien aan de kant!
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Uitslagen zaterdag 23 oktober
TOP 1 – Hellas’63 1

15-27

TOP 2 – DVO/Accountor 5

15-14
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TOP B1 – Blauw Zwart B1

5-4

TOP B2 – KIOS’45 B1

0-12

TOP D2 – AKC (Al) D1

12-1

Zaterdag 30 oktober 2021. Vijf thuiswedstrijden in Vroomshoop. Om half een mochten de D2 en B2
de spits afbijten. D2 ging voortvarend van start tegen AKC D1. Een team waar in de oefenwedstrijd
nog van werd verloren. Met Pleun, Anouk, Marèll en Maud in de basis en Thijmen op de
reservebank werd fel aan de wedstrijd begonnen. Na 10 minuten spelen stond er een 3-1
voorsprong op het scorebord.

En in het verdere verloop van de wedstrijd werd deze voorsprong alleen maar verder uitgebreid.
Na zo’n 30 minuten was de stand
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Er werd vervolgens nog twee maal gescoord. Eindstand was 12-1. Een overduidelijke overwinning.
Spelers en coach van harte gefeliciteerd.
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B2 speelde tegen KIOS’45 B1. Onder het toeziend oog van velen werd de wedstrijd om half een
gestart door het fluiten van scheidsrechter Hielke. Het wilde niet zo lukken bij de B2. De kansen
die gecreëerd werden, werden helaas niet afgemaakt. KIOS B1 had daar minder problemen mee
en die wisten regelmatig te scoren. De eindstand van de wedstrijd was dan ook 0-12.
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Daarna was het de beurt aan B1. Zij moesten aantreden tegen Blauw Zwart B1. Een oude
bekende waar altijd spannende wedstrijden tegen gespeeld werden. Dat was afgelopen zaterdag
ook het geval. Het bleef de gehele wedstrijd een gelijk opgaande strijd. Vlak voor tijd wist B1 het
winnende doelpunt te scoren. De eindstand van de wedstrijd was
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Om drie uur was de aanvang van de wedstrijd van TOP 1. Tegenstander was Hellas’63 1. Een
team dat in de middenmoot van de poule stond. Er werd een goede eerste helft gespeeld. Het
lukte ons eerste team dit keer om ook mee te scoren. In de tweede helft schoot Hellas’63 echter
scherp en de eindstand van de wedstrijd was 15-27.
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Tenslotte was het de beurt aan TOP 2. Tegenstander was DVO/Accountor 5. Degene die zijn
gebleven om te kijken, kregen een spannende wedstrijd voorgeschoteld. Waarbij aan het einde
van de wedstrijd een 15-14 stand op het bord stond. Een knappe overwinning van ons tweede
team. Zowel het eerste als het tweede werd flink aangemoedigd door ons C2 team. Zij waren
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vorige week kampioen geworden, maar aangezien ze die dag niet compleet waren, werd het patat
eten uitgesteld tot gisteren.
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TOP 2 – DVO/Accountor 5
Wedstrijd nummer 7. De laatste tegenstander in de poule waar we nog niet tegen gespeeld
hadden. Wederom een jonge ploeg, zoals bijna elke week in deze klasse. Gespreksonderwerp van
de dag was toch wel het bruiloftsfeest van Ghislaine en Lars van vrijdagavond waar we allemaal
voor uitgenodigd waren. Op vrijdagavond de voetjes van de vloer leek op zaterdagochtend toch
een iets minder goed idee… Gelukkig begon de wedstrijd pas om 16:30 uur. Ramona moest
helaas afhaken. Iets over Monkey Town en een MDF plaat. Gevolg was twee breuken in de
kleinste twee tenen. Albert Jan was vorige week in de wedstrijd van TOP 1 uitgevallen en moet het
even een paar weken rustig aan doen in verband met een zweepslag.
De basis acht bestond deze week uit Marjan, Loveth, Jeffrey en Edwin in de verdediging en Anouk,
Evelien, Danian en Ad in de aanval. De bank werd bezet door Alan en Ghislaine en de spelers van
TOP 1.
Dinand was de scheidsrechter en met de C2 aan de kant (als persoonlijke supporters van Edwin)
begonnen we aan de wedstrijd. En het werd een spannende wedstrijd van het begin tot het einde.
We begonnen voortvarend en wisten gaandeweg de eerste helft een kleine voorsprong te pakken.
Echter gaven we deze voorspong weer uit handen en met gelijke stand gingen we de rust in. Na
de rust werd Anouk gewisseld voor Ghislaine en Edwin ging eruit voor Alan. Stonden we in de
eerste helft nog voor in de tweede helft keken we tegen een kleine achterstand aan. Deze wisten
we echter weg te werken en een sublieme pass van Alan op Marjan resulteerde zo’n drie minuten
voor tijd tot een voorsprong van twee punten. DVO/ Accountor wist nog eenmaal te scoren en met
15-14 waren de twee punten en de overwinning binnen.
Komende zaterdag de laatste wedstrijd van de veldcompetitie. Tegenstander is SKF 4. De
uitwedstrijd werd nipt verloren. Tijd voor revanche.
Voor iedereen die er niet bij was. Hieronder nog een aantal foto’s van onze wedstrijd (Marit Z.
bedankt!)

TOP 2
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JEUGDACTIVITEIT

Wanneer:

Vrijdagavond 29 oktober

Hoe laat:

19:00 – 20:00 uur

E1, D2 en D1

20:15 – 21:30 uur

B1, B2, C1 en C2

Waar:

Sportpark de Bosrand
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We hopen jullie komende vrijdagavond allemaal te zien bij het korfbalveld voor een battle
lasergamen.
Laat even weten of je komt via je jeugdtrainer (opgave tot en met donderdagavond).
Deze activiteit gaat alleen door bij goed (met name droog) weer.
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