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Van het bestuur
De Rijksoverheid heeft vrijdagavond nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het
coronavirus. Dat heeft tot gevolg dat er vanaf zondag 28 november niet meer na 17.00 uur gesport
mag worden, uitgezonderd de landelijke topcompetities. Zodra er meer duidelijk is over de situatie
vanaf zondagavond 17.00 uur zal de FAQ op KNKV.nl aangepast worden.
Bovenstaande heeft uiteraard gevolgen voor onze club. Er kan ’s avonds niet meer worden
getraind. Hoe het verder gaat weten wij als bestuur, op moment van schrijven, ook nog niet. Zodra
er meer informatie vanuit het KNKV komt hierover, zullen we dat aan jullie mailen.
Enno de Boer

Agenda:
6 december
7 januari

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
28-11

Marit Westerink

Van harte gefeliciteerd!!!

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

Uitslagen zaterdag 27 november 2021

Kesteren 1 - TOP (V) 1

25-13

Wageningen 7 – TOP (V) 2

11-12

TOP (V) 3 – Juventa 6

6-10

EKC’2000 B1 – TOP (V) B1

12-16

TOP (V) B2 – EKC’2000 B2

2-3

Roreko C1 – TOP (V) C1

0-16

Juventa C3 – TOP (V) C2

8-3

TOP (V) D1 – Amicitia D3

11-1

TOP (V) D2 – SDO (W) D2

10-5

AKC E2 – TOP E1

4-5

Afgelopen zaterdag stonden de eerste wedstrijden op het programma. TOP 1 en 2 speelden
respectievelijk in Kesteren en Wageningen. Met enig kunst- en vliegwerk is het toch gelukt om
beide wedstrijden door te laten gaan. Het eerste verloor met 25-13 van Kesteren 1. Het tweede
won de wedstrijd met minimaal verschil, eindstand was 11-12. In Vroomshoop was Juventa 6 te
sterk voor ons derde. Eindstand was 6-10. B1 moest om 15:50 uur nog spelen in Emmen.
Tegenstander was EKC’2000 B1. Via een 5-8 ruststand was de eindstand van de wedstrijd 12-16.
Onze B2 speelde tegen EKC’2000 B2. Vijf maal werd er gescoord in deze wedstrijd. TOP lukt dat
tweemaal, EKC gooide de bal drie maal door de korf. C1 moest afreizen naar de Wijk. Om 11:00
uur stond de wedstrijd tegen Roreko op het programma. Een onbekende tegenstander, maar na de
eerste minuten werd al duidelijk dat het geen lastige wedstrijd zou worden. Eindstand was 0-16.
C2 speelde in Hardenberg tegen Juventa C3. Er werd drie maal gescoord door TOP. Juventa
gooide de bal acht maal door de korf. Eindstand 8-3. D1 speelde in Vroomshoop tegen Amicitia
D3. Eindstand was 11-1. Een knappe overwinning. D2 speelde tegen SDO (W) D2. Eindstand was
10-5. Tenslotte nog de wedstrijd van TOP E1. Gezien de uitslag een spannende wedstrijd. Met
minimaal verschil, eindstand was 4-5, konden de punten meegenomen worden naar Vroomshoop.
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Zaalcompetitie
Zoals iedereen wel heeft gehoord heeft De Rijksoverheid afgelopen vrijdagavond nieuwe
maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft tot gevolg dat er
vanaf zondag 28 november niet meer na 17.00 uur gesport mag worden, uitgezonderd de
landelijke topcompetities.
Op moment van schrijven is nog niet bekend wat er met de competitie gaat gebeuren.
Aangezien onze trainingen na 17:00 uur starten, kunnen deze niet meer doorgaan.
Hieronder het programma dat komende week in de planning staat. Wedstrijden na 17:00 uur
kunnen sowieso niet gespeeld worden. Wat er met de overige gaat gebeuren, zal afhankelijk
zijn van wat de KNKV beslist. Zodra er meer duidelijk is, zullen we ons weer melden.

Aanwezig/
Vertrek

14:30

Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

16:00 TOP (V) 1

SDO (W) 1

Het Punt
VROOMSHOOP

17:10 TOP (V) 2

OostArnhem 4

15:00 TOP (V) B1

HKC (He) B1

12:00

13:00 Achilles (A) B1

TOP (V) B2

13:30

14:00 TOP (V) C1

HHV C1

12:30

13:00 TOP (V) C2

EKC Nääs C1

10:00

11:00 Avereest D1

TOP (V) D1

09:00

10:00 AKC (Al) D1

TOP (V) D2

Verslag

A. (Art) Geerling
(Scheidsrechter)

Het Punt
VROOMSHOOP
Het Punt
VROOMSHOOP
Het Sportpark
ALMELO
Het Punt
VROOMSHOOP
Het Punt
VROOMSHOOP
Citadel
Dedemsvaart
Het Sportpark
Almelo
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Vervoer/Scheidsrechter

Dinand de Groot
Jesse Heuvels

Fam. Van Dijk, Fam.
Lotgerink, Fam. van het
Bolscher

Marit

Gerard Meijerink

Aniek

Hielke van der Schee

Lisa
Merle

Fam. De Jager, Fam.
Niks. Fam. Maris
Fam. Ter Halle, Fam.
Hudepohl

WEDSTRIJDVERSLAGEN
Top D2 – SDO D2
Eindstand 10 – 5 (27 november)
Afgelopen zaterdag speelden we zonder aanmoediging van onze fans tegen SDO uit Westerhaar.
Voor de wedstrijd hebben we een bespreking gehouden zodat iedereen precies wist van wat ze
moest doen. Dat we veel trainen was goed te zien, we begonnen heel goed zowel in de aanval als
in de verdediging. Al snel kwamen we op een voorsprong en die wisten we vast te houden en uit te
breiden tot de rust. De ruststand was 6 – 1 voor ons. In de rust kregen we te horen van onze
trainster Marike wat er goed ging (heel veel) en wat er beter kon. Dat hebben we heel goed
opgepakt na de rust en we konden de voorsprong nog verder vergroten. Af en toe kwam onze
tegenstander ook tot scoren waardoor de eindstand uiteindelijk 10 – 5 voor ons was. Allemaal blije
gezichten. Natuurlijk omdat we gewonnen hebben, maar vooral omdat het samen hartstikke goed
ging.
Groetjes Anouk
Verslag T.O.P C1 – Roreko C1
We hadden zaterdag tegen Roreko gekorfbald. Het was niet heel moeilijk we hadden dan ook met
16-0 gewonnen.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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