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Van het bestuur
Het KNKV heeft goede hoop dat het kabinet dinsdag 25 januari of snel daarna versoepelingen voor
de sport aankondigt, en wij hopen dat natuurlijk ook. Het scenario in geval van versoepelingen is
alvast te lezen op onze website. Voor onze technische commissie is het steeds snel schakelen als
er weer meer mag. Hierdoor kregen ze het voor elkaar dat de afgelopen week iedereen die dat
wilde weer trainde. En dat ondanks dat er zowel in de technische commissie, alsook onder de
trainers, een aantal mensen in quarantaine zat. Via deze weg een woord van dank voor alle
inspanningen.
Verder roept het bestuur iedereen op om ‘Taakie’ in te vullen. Veel mensen hebben dat al gedaan,
maar nog niet iedereen. Er is de afgelopen week een herinnering verzonden om ‘Taakie’ alsnog in
te vullen. Wie zijn of haar eigen ‘Taakie’ in wil vullen kan een mailtje sturen naar het secretariaat
[secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com] met daarin naam, achternaam en emailadres.
Het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, de Special
Olympics Nationale Spelen vindt in 2022 plaats van 10-12 juni in Twente. De gemeente
Twenterand heeft het onderdeel korfbal toegewezen gekregen. Samen met Amicitia tekent onze
club voor de organisatie van dit onderdeel. Dit alles om de korfbalsport in onze gemeente te
promoten en om heel veel mensen een onvergetelijke Special Olympics te bezorgen. GKorfbalteams kunnen zich inmiddels opgeven.
Enno de Boer
Agenda:
17 februari

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
23-01 Bea de Groot
24-01 René de Boer, Ghislaine de Stigter & Alfons
Klomp
26-01 Edwin Gerrits
27-01 Martin Bakker
Allemaal (alvast) 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

Trainingen
Afgelopen week zijn we weer gestart met de trainingen. Mooi dat het weer kon, maar we liepen
gelijk ook al tegen de gevolgen van het hoge aantal besmettingen aan. I.v.m. de quarantaine
regels konden sommige trainers geen training geven. Gelukkig waren er anderen bereid om deze
trainingen over te nemen, zodat de meeste teams toch gewoon hebben kunnen trainen. Voor de
duidelijkheid nog even de trainingstijden

Maandag

Woensdag

18:00 – 18:50

E1, D2 & D1

18:50 – 19:40

20:00 – 21:00

Donderdag
18:00 – 18:55

E1, D2 & D1

C1 & C2

18:55 – 19:50

C1 & C2

19:40 – 20:30

B1 & B2

19:50 – 20:45

B1 & B2

20:30 – 21:45

S1

20:45 – 22:00

S1 & S2

S3

En hieronder nog even de regels die op dit moment gelden.
Spelregels voor sport
•

Trainingen voor zowel amateur- als topsport zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten.

•

Onderlinge wedstrijden voor amateursporters zijn ook weer toegestaan. Wedstrijden tussen
verschillende verenigingen zijn niet toegestaan (topsport uitgezonderd). Er is dus nog geen
competitie

•

Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand van anderen te worden gehouden, maar
voor en na het sporten is de 1.5 meter maatregel van toepassing.

•

Bij het betreden van de sporthal geldt dat alle sporters (vanaf 18 jaar) een Corona
Toegangsbewijs (CTB) moeten laten zien. Dit geldt ook voor de aangrenzende ruimtes
zoals kleedkamers, toiletten.

•

Voor trainers, coaches en vrijwilligers van de sportverenigingen geldt de CTB-verplichting
niet.

•

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

•

Kleedkamers zijn geopend.

•

Mondkapje vanaf 13 jaar verplicht bij betreden van het gebouw, tijdens het sporten niet.
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Verder
• Blijf alert en hou je aan de basisregels,
• Bij corona gerelateerde klachten blijf thuis en laat je testen
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen
• Hou zoveel mogelijk 1,5 m onderlinge afstand,
• Was vaak en goed en/of desinfecteer je handen,
• Schud geen handen
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

PROEFTRAINEN
Ik kreeg een aantal vragen van ouders waarvan de kinderen erg enthousiast waren over de
korfbal.
Helaas hebben wij als vereniging op dit moment nog geen F-team. We hebben al 2 jaar geen
schoolkorfbal kunnen organiseren ivm Corona. Dit betekent ook minder leden werven.
Nu dacht ik misschien is het leuk om een zaterdag te organiseren voor kinderen tussen 4-7 jaar
om te kijken of er animo is.
Afgelopen zaterdag heb ik zo’n middag georganiseerd. Er waren 9 enthousiaste kinderen. Ivm de
corona maatregelen mochten ouders niet blijven kijken, waardoor het voor vele kinderen toch wel
een beetje spannend was. Mede hierdoor ook wat afmeldingen.
Wat houd nu een proeftraining in?
De training is bedoeld voor kinderen tussen 4-7 jaar. Het doel is dat de kinderen volop bewegen en
kennis maken met de korfbalsport. We beginnen met een warming – up (tikkertje etc), er is altijd
een spel met korfschieten. Verder zijn spelletjes waarmee ze balvaardigheid leren ook erg
belangrijk.
Omdat ik niet weet wanneer de corona maatregelen veranderen is het lastig om een schema te
maken op dit moment.
Vandaar dat ik het nu even per week bekijk. Ik probeer dit ook te communiceren via de FB TOP
Vroomshoop
Ken jij kinderen in deze leeftijd, neefjes, nichtjes, buurkinderen,
kom een keer meedoen op de zaterdag en maak ze enthousiast
voor korfballen.
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Trainingen:
Zaterdag 29 januari van 13.00 – 13.45 uur.

Misschien zijn er jeugdleden of ouders die het leuk vinden om
te helpen. Laat het dan even weten.
Info Ramona: 0621924854

Ps: Danian en Rick Hoekstra bedankt voor jullie hulp!

Groetjes Ramona
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
De Topper nr.21
23-01 2022

