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Van het bestuur
Afgelopen woensdag was ik op het korfbalveld. En nou zullen jullie wel denken wat doet die man
daar op een koude woensdag morgen. Voor wie dat nog niet weten, daar is de accommodatie
commissie elke woensdag druk bezig met het verwijderen van het onkruid in en rond het veld.
Alles winterklaar maken etc. we hebben geïnventariseerd wat er de komende jaren aan onderhoud
moet gebeuren. En dat bedoel ik niet de dagelijkse zaken maar meer op de langere termijn ,
schilderwerk, houtrotreparatie, uiteindelijk een keer het dak vervangen etc. wel nu, de commissie
gaat eventjes in winterslaap, maar bij deze wil ik Bea, Klaas, Bertus, Siem, Gerrit en Berend-jan
bedanken voor weer een jaar alles glad en netjes houden.
En nu naar de waan van de dag. Er is weer een persco geweest, en we staan helaas weer stil
voor de komende weken.
De nieuwjaarsbijeenkomst gaat uiteraard niet door, en we bezinnen ons nog om wat digitaals te
organiseren.
Indien het mogelijk is denk aan onze sponsoren en koop lokaal, alle kleine beetjes helpen ook voor
de ondernemers die de zaak weer moeten sluiten
Blijf gezond en een goede feestdagen
Dinand

Agenda:
20 januari
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Verjaardagen
Onze jarigen de komende weken
20-12

Marianne Gerrits

21-12

Tess Hogenkamp

24-12

Albert Jan Poelstra

25-12

Kristian Drenthen

31-12

Gerard Meijerink

01-01

Wietse Hornstra

03-01

Jordy Reekers

07-01

Marée de Boer

08-01

Johanna Maathuis

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Uitslagen zaterdag 18 december 2021

TOP (V) 3 – NKC’51 7

3-13

KIOS’45 C1 – TOP (V) C1

2-17

TOP (V) D1 – Ons Clubje D2

9-5

TOP (V) E1 – Zwart Wit E1

9-10

Overige teams waren vrij of hebben niet gespeeld
Afgelopen zaterdag zijn de laatste wedstrijden van dit jaar gespeeld. Een viertal wedstrijden. De
overige teams waren of vrij, of de wedstrijd ging niet door. In Vroomshoop stonden drie
wedstrijden op het programma: TOP 3, D1 en E1. Ons C1 team moest afreizen naar Bergentheim
om tegen KIOS’45 te spelen. Onze E1 speelde een spannende wedstrijd tegen Zwart Wit E1. Er
werd negentien keer gescoord in de wedstrijd. Onze Toppers maakten er 9, Zwart Wit lukte dat
tien maal. Een nipte nederlaag dus. Daarna was het de beurt aan ons D1 team. Zij gingen
voortvarend van start en na 12.5 minuut spelen stond een 3-0 stand op het scorebord.
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De ruststand was 5-1. In de tweede helft wisten onze Toppers nog vier maal te scoren. Ons Clubje
gooide de bal 5 keer door de mand. Een mooie 9-5 overwinning dus. Ons derde was een maatje te
klein voor NKC’51 7. De eindstand van de wedstrijd was 3-13. TOP C1 wist ook de vierde wedstrijd
van deze zaalcompetitie met ruime cijfers te winnen. Na 50 minuten spelen, onder leiding van
docent van het Noordik en oud bekende bij TOP Meine Meijerink, stond een 2-17 stand op het
scorebord.
In de persconferentie van afgelopen zaterdag 18 december heeft de overheid besloten dat
Nederland vanaf zondag 19 december tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown
gaat. Concreet betekent dit op sportief gebied dat de sporthal in die periode gesloten is voor
trainingen en wedstrijden van zowel jeugd en senioren.
Iedereen alvast fijne feestdagen en een goed uiteinde. Hopelijk tot ergens in het nieuwe jaar!
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Verslag Top D1
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Ons Clubje D2.
Deze hadden even veel punten als ons het zou dus een spannende wedstrijd worden.
We begonnen sterk 1-0 door Merle, 2-0 door Thijmen, 3-0 door Sem, 4-0 door Maxime
het ging dus lekkerrr. Voor we de tweede helft begonnen werden er nog twee doelpunten gescoord
door
Maud en Norah ruststand 6-1. Na de rust scoorde Sophie 7-1 en Maxime 8-1 hierna werden er
twee doelpunten gemaakt door
Ons Clubje 8-3 Jill maakte ons laatste doelpunt. We hebben uiteindelijk gewonnen met 9-5,
En staan nu alleen boven aan.
Groet, Maxime
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