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Van het bestuur
Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden bij het breedte korfbal weer gespeeld. Niet alle
wedstrijden konden gespeeld worden, door quarantaines en /of tegenstanders die niet konden,
maar het is natuurlijk wel fijn dat er weer volop gesport mag worden. Het is voor de TC elke keer
weer een uitdaging om overal maar passende oplossingen te vinden maar ze slaan zich goed door
deze lastige situatie heen! De komende weken zal het nog wel even puzzelen blijven en laten we
met z’n allen proberen om ons zo flexibel mogelijk op te blijven stellen.
Tijdens de laatste bestuursvergadering is de TC ook aangeschoven om de problematiek, hoe we
komend jaar (jaren) weer 3 senioren teams in competitie kunnen krijgen, te bespreken. Aanvullend
hierop heeft er afgelopen week een gesprek plaatsgevonden met alle spelende senioren-leden om
dit probleem onder ieders aandacht te brengen en samen naar een passende oplossing te zoeken.
Deze oplossing ligt niet direct voor het oprapen maar de eerste stap hierin is in ieder geval gezet.
Zodra hier meer nieuws over te melden is zal dit gecommuniceerd worden.
In de vorige Topper hebben we kunnen lezen dat er voor de jongste kinderen van 4 tot 7 jaar proef
trainingen gegeven gaan worden. Een erg goed initiatief en een zeer goede ontwikkeling om de
aanwas van de jongste leden weer op peil te krijgen en deze jongelingen enthousiast te maken
voor korfbal! Hou de Topper en Facebook goed in de gaten voor de data waarop deze trainingen
georganiseerd worden.
Hartelijke groet,
René de Boer.

Agenda:
17 februari

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
02-02 Niels Zomer
06-02 Raymon Plekkenpol
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
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Uitslagen zaterdag 29-01-2022

TOP 3 – Rood Wit 4

7-12

Blauw Zwart B1 – TOP B1

6-12

TOP C2 – Achilles C1

16-1

Overige wedstrijden zijn niet gespeeld

Programma zaterdag 05-02-2022
Aanwezig/

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

15:35

TOP (V) 1

Achilles 1

Het Punt
Vroomshoop

16:45

TOP (V) 2

Wageningen
7

Het Punt
Vroomshoop

14:00

14:35

TOP (V) B1

EKC 2000
B1

Het Punt
Vroomshoop

Bram

Merijn van der Schee

10:30

11:30

EKC 2000
B2

TOP (V) B2

Emmerhout
Emmen

Roosmarijn

Fam. De Boer (Marée),
Fam. Westerik, Fam.
Lotgerink

13:05

13:35

TOP (V) C2

Juventa C3

Het Punt
Vroomshoop

Ties

Hielke van der Schee

11:15

12:00

Amicitia D3

TOP (V) D1

De Stamper
Vriezenveen

Sem

Fam. Maris, Fam. Niks,
Fam. Lubberts

08:20

09:20

EKC 2000
D1

TOP (V) D2

Emmerhout
Emmen

12:05

12:35

TOP (V) E1

AKC (Al) E2

Het Punt
Vroomshoop

Vertrek
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Marèll

Fam. Hudepohl, Fam.
Schreur

Vajèn

Mart Lüchies

Adverteerders
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