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Van het bestuur
Afgelopen week heeft het bestuur weer vergaderd. Bij deze vergadering heeft het bestuur de TC
uitgenodigd. We hebben met de TC gesproken over de teams en trainers, over het tekort aan
scheidsrechters en over het feit dat de TC ernstig onderbemand is. Het gebrek aan mensen blijft
parten spelen, binnen alle lagen van de vereniging.
De kantine is de afgelopen thuiswedstrijden open geweest. De coronamaatregelen werken
volgens ons goed. Het is echter wel van belang dat we de maatregelen, opgelegd door de regering,
in acht blijven nemen en daar ook onze verantwoordelijkheid in nemen, zowel in de kantine als op
de accommodatie.
Het blijft ook een probleem om de kantinebezetting rond te krijgen. Afgelopen zaterdag was er
tijdens de wedstrijd van het eerste geen bezetting. Een aantal TOP-leden heeft met elkaar de
honneurs waargenomen.
Het zou jammer zijn als de kantine gesloten zou moeten blijven. Het scheelt inkomsten en het
geeft absoluut geen gastvrij gezicht. We willen toch met elkaar een eigen kantine? Is het dan zo
moeilijk om met elkaar de kantine te bemannen? Het gaat vaak maar om 1 keer per seizoen dat
je aan de beurt bent. Dus help de kantinecommissie om de bezetting rond te krijgen!
Het bestuur heeft besloten om de J.A.V. te verplaatsen naar 28-10-2020. De leden krijgen
hierover een aparte uitnodiging met informatie.
Conform afspraak van voorafgaande J.A.V. wordt de contributie vanaf de maand oktober
geïndexeerd met 2% .
Vriendelijke groet,
Edwin van der Schee.

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com

T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
of redactiekvtop@gmail.com
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Agenda:
bestuursvergadering 6 oktober om 19.30 uur
Nieuwe leden:
Jesse en Romee wij wensen jullie heel veel korfbal plezier en hopen dat jullie snel op het veld te
zien staan!!
Verjaardagen
21-09

Saar de Jager

25-09

Corine Stoelwinder & Madelon Kottier

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Weg Afsluiting:
Er wordt aan de weg gewerkt.
Wegens wegwerkzaamheden aan de Julianastraat is de kruising van de Julianastraat met de
Kennedystraat/ Churchillstraat afgesloten. De werkzaamheden gaan enkele maanden duren. Om
bij het sportpark te komen kunt u de omleidingsborden volgen.

Kantine weer dicht??
De afgelopen 2 weken is de kantine met veel pijn en moeite open geweest. Waarvoor hartelijk
dank aan diegene die erin hebben gestaan.
Dit stukje begint heel negatief en dat hadden we liever niet gehad. Maar we zitten echt met een
probleem. Sowieso voor a.s. zaterdag! Want zoals het er nu naar uitziet moeten we de kantine
vanaf 13.00 uur gaan sluiten!!
Dat houdt in eerste instantie in dat de spelende jeugd geen ranja krijgt in de rust en dat de
spelende senioren geen thee krijgen in de rust. Vervolgens is de consequentie ook dat je geen kop
koffie/thee/frisdrank of wat dan ook kunt drinken en geen lekkere tosti kunt eten!
Wat vervolgens nog een nadeel heeft, geen inkomsten voor T.O.P.!
Laten we dit alsjeblieft voorkomen door je aan te melden bij een van de kantine coördinatoren dat
je een kantinedienst wilt draaien.
In onderstaand overzicht kun je ook voor de komende weken zien waar nog bezetting geregeld
moet worden.
We hopen op jullie medewerking!
Wendy van Oenen (06-21572205) en Kyra Wessels (06-25252574)
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Zaterdag 26 september
Tijd
9.15 - 12.00
12.00 - einde

Naam
Christian Gritter & Suzanne Ekkel
2 PERSONEN NODIG

Zaterdag 3 oktober
Tijd
9.10 - 12.00
12.00 - 14.30
14.30 - einde

Naam
Agnes & Iris Kerkdijk
Lisette Hornstra + NOG 1 PERSOON NODIG
Albert Wessels & Jorrit van ’t Bolscher

Zaterdag 10 oktober
Tijd
8.45 - 11.30
11.30 - 14.00
14.00 - einde

Naam
Egbert Ekkel & Edwin vd Schee
Gerdien Veldhuis + NOG 1 PERSOON NODIG
Marit Westerink + NOG 1 PERSOON NODIG

Zaterdag 17 oktober
Tijd
13.15 - 15.30
15.30 - einde

Naam
Erik Staarman & Marit Westerink
Henk George de Groot & Edwin vd Schee
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UPDATE CORONAMAATREGELEN

De afgelopen weken waren de kleedkamers tijdens de trainingsavonden gesloten ivm de
coronamaatregelen. Er kwamen wel veel verzoeken binnen om toch gebruik te kunnen maken van
de kleedkamers. Vanaf komende week zijn de kleedkamers dan ook op de trainingsavonden
geopend.
Wel met inachtneming van de volgende maatregelen:
Afspraken in de kleedkamer:
• qua afstand houden geldend de volgende regels:
ü Spelers t/m 12 jaar:
• hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar en tot anderen, zoals trainers en
ouders
ü Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:
• hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18
jaar of ouder is
ü Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar:
• hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor (bv tijdens de wedstrijdbespreking en in de dug-out) en na (bv tijdens het
douchen) het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is
•

•
•

Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen geldt een maximum aantal van 4 personen in
de kleedkamer wanneer de personen een leeftijd hebben waarop afstand in acht genomen
moet worden
Er mogen maximaal twee personen tegelijk douchen
Gezien bovenstaande het verzoek voor mensen vanaf 18 jaar om zoveel mogelijk thuis om
te kleden en te douchen
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Voor iedereen geldt:
• blijft thuis bij klachten en laat je testen
• gebruik je gezonde verstand en help elkaar met het houden aan de regels
• Houdt je aan de 1,5 meter afstand onderling!

•
•
•
•

Wist u dat er een Facebookpagina bestaat met tweedehands korfbalkleding en –schoenen
van TOP-leden? Deze pagina heet Korfbal Marktplaats
Hier kunt u tweedehands korfbalkleding en korfbalschoenen vinden of te koop aanbieden.
Iedereen is welkom.

Verslagen:
De wedstrijd tussen top C2 tegen zwart wit C1.
Het was een spannende wedstrijd. Zwart Wit had de eerste helft veel kansen, en scoorde maar 1
keer. Gelukkig maakten wij ook een mooi doelpunt: 1-1. Dit was ook de stand met rust, in de 2e
helft scoorden wij eerst, maar helaas maakte Zwart-Wit ook nog een doelpunt. Eindstand 2-2.
Groetjes Aniek Meijerink
Amicitia E1-Top E1
We moesten 's morgens al vroeg weg naar Vriezenveen. Wij maakten het allereerste doelpunt! In
de 2e tien minuten scoorde Amicitia een paar keer en kwamen we een paar doelpunten achter,
dat was jammer. In de 2e helft scoorde Amicita nog een paar doelpunten en wij maakten ook 2
hele mooie doelpunten! Eindstand 8-3, helaas verloren, maar het was wel een leuke wedstrijd.
Groetjes Merle Meijerink
Onze toppers hebben afgelopen zaterdag weer een wedstrijd gespeeld. Dit keer moesten we
tegen Juventa Hardenberg C2. Ze speelden wel wat klassen hoger en dat merkten we. Ze liepen
goed mee op onze ballijn en dat vonden we nog best moeilijk. Gelukkig leren we van fouten. Er
vielen voor ons wel wat kansen, maar niet zo veel als bij andere wedstrijden, wat ook te begrijpen
is. We hadden ook reserve spelers van de B1: Lissa en Sanne. Super bedankt voor jullie inzet deze
wedstrijd. De eindstand is 11-1 geworden. Dat ene mooie doelpunt is gemaakt met een vrije bal
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door Sanne. En nog even voor de toppers van de C1: Geef niet op als je achter staat. Ga er dan
juist voor en laat ze zien dat je niet opgeeft. Jullie hebben het echt goed gedaan. Probeer de
positieve dingen van de wedstrijd te zien en leer en oefen je fouten zodat het de volgende keer
beter gaat. Ik ben super trots op jullie. Aankomende zaterdag gaan we weer knallen! Verslag
gemaakt door: Marit Bakhuis C1

Weet jij wat een kantschuif is?
Dan zoek ik jouw!
Want dan ben je waarschijnlijk een ervaren klusser/timmerman.
De terrasdeur moet voorzien worden van nieuwe kantschuiven.
Ja, ik wist ook niet dat die dingen zo heten, maar als klusser op de accommodatie raak je nooit
uitgeleerd.
Welke timmermannen fixen dit klusje?
Reacties naar:
Klaas de Groot
64 21 54
inkoop@top-vroomshoop.nl

Uitslagen zaterdag 19 september 2020
TOP (V) 1
HKC (He) 1

4

TOP (V) 2

-

HKC (He) 3

17 - 14

Ons Clubje 2

-

TOP (V) 3

13 - 3

Phenix '72 A1

-

TOP (V) A1

9

Juventa C2

-

TOP (V) C1

11 - 1

TOP (V) C2

-

Zwart Wit C1

2

- 2

Centrum D1

-

TOP (V) D1

9

- 2

Phenix '72 D1

-

TOP (V) D2

7

- 3

Amicitia E1

-

TOP (V) E1

8

- 3

Blauw Zwart E2

-

TOP (V) E2

0

- 8

Juventa E3

-

TOP (V) E3

4

- 2

- 23

- 5

Wedstrijd van TOP B1 is verplaatst
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Programma zaterdag 26 september 2020
Hieronder het programma voor komende zaterdag.
Aanwezig/ Aanvang Thuisteam
Vertrek

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Zwart Wit
E2

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Vera

09:30

10:00 TOP (V) E2

09:45

Groen
10:45
Zwart B1

TOP (V) B1

09:35

10:45 ZKC '19 E2

TOP (V) E3

09:35

10:45 HKC (He) C1

TOP (V) C1

10:30

11:00 TOP (V) D2

AKC (Al) D1

10:30

11:15

10:45

11:30 KIOS '45 D1

TOP (V) D1

10:45

11:30 Amicitia A3

TOP (V) A1

11:30

12:00 TOP (V) E1

Juventa E1

12:30

13:00 TOP (V) 3

Juventa 5

13:50

Reehorst
'45 2

TOP (V) 2

15:30

Reehorst
'45 1

TOP (V) 1

Blauw Zwart
TOP (V) C2
C1

Sportpark
Wooldrik Borne
Sportcomplex
Woltingeslag
Zuidwolde Dr
Sportterrein 't
Wilbert Hengelo
Ov
Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop
Sportpark 't
Lageveld Wierden
Sportpark de
Dubbeltreffer
Sibculo
Sportpark Het
Midden
Vriezenveen
Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop
Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop
Sportcomplex 't
Schuttersveld Ede
Gld
Sportcomplex 't
Schuttersveld Ede
Gld
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Sanne
Kaithlyn
Nienke
Norah
Inka
Alyssa
Marit
Saar

Vervoer/scheids

Marit Zomer
Fam. Zomer, Fam.
Kassies, Fam.
Hornstra
Fam. Sanders, Fam.
De Jong

Fam. Koes, Fam. Van
het Boslcher, Fam.
Ekkel
Heddy Drent

Fam. Wessels, Fam.
Drenthen, Fam. Van
Oenen
Fam. Sieben, Fam.
Hogenkamp, Fam.
Hartman
Fam. Hankamp, Fam.
Drenthen, Fam.
Oelen
Gerard Meijerink
Gerrit Kolkman
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VERVOERSCHEMA JEUGD VELDCOMPETITIE NAJAAR 2020
TOP A1

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Vriezenveen

Fam. Hankamp, Fam. Drenthen, Fam. Oelen

TOP B1

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Borne

Fam. Zomer, Fam. Kassies, Fam. Hornstra

10-10-2020

Enschede

Fam. Hilberink, Fam. Hees, Fam. Gritter

TOP C1

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Hengelo

Fam. Koes, Fam. Van het Boslcher, Fam. Ekkel

TOP C2

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Wierden

Fam. Wessels, Fam. Drenthen, Fam. Van Oenen

10-10-2020

Delden

Fam. Gerrits, Fam. Meijerink, Fam. Westerink

TOP D1

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Sibculo

Fam. Sieben, Fam. Hogenkamp, Fam. Hartman

TOP D2

Bestemming

Vervoer

17-10-2020

Enschede

Fam. Lubberts, Fam. Zweers

TOP E1

Bestemming

Vervoer

03-10-2020

Nijverdal

Fam. Ekkel, Fam. De Jager, Fam. Gerrits (Zara)

TOP E2

Bestemming

Vervoer

03-10-2020

Enschede

Fam. Koorman, Fam. Schreur

TOP E3

Bestemming

Vervoer

26-09-2020

Zuidwolde

Fam. Sanders, Fam. De Jong

Bij verhindering graag zelf onderling ruilen!
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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