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Van het bestuur
Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur weer vergaderd. Helaas dit keer weer online. Het
belangrijkste agendapunt deze avond was de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Omdat slechts 11
mensen zich hadden aangemeld hebben we er over gesproken om de vergadering af te lasten.
Toch vinden we het belang van de J.A.V. erg groot en willen we graag met de leden in gesprek. Op
woensdag 28 oktober a.s. om 19.30 uur zal daarom deze vergadering, geheel Corona-proof, in de
kantine plaatsvinden. Helaas moet het dit jaar op deze manier.
We hebben een mail gekregen van het K.N.K.V. waarin men er nog steeds vanuit gaat dat de
zaalcompetitie half november voor alle teams zal starten. De Korfbal League zal al starten op 23
oktober. Als we ons met elkaar aan de regels houden krijgen we mogelijk meer controle over het
virus en kunnen we - ook in de zaal - blijven sporten. Het eerste doel van de bond is nu om het
sporten zelf overeind te houden en wie weet wat er daarna weer mogelijk wordt.
Vorige week zaterdag is de verkoopactie van kleding en mondkapjes door de actiecommissie
gestart. Alles ziet er mooi uit en er is al redelijk wat besteld. Een groot compliment voor de
actiecommissie die ondanks de corona-perikelen zo’n actie op touw zet. Financieel missen we op
dit moment natuurlijk de inkomsten van de kantine. Elke euro is op dit moment dus welkom.
Peter
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Agenda:
28-10 JAV om 19.30 uur
10-11 bestuursvergadering
Verjaardagen
15-10

Anouk Zomer

Anouk van harte gefeliciteerd!

Beste Topper,
Onze vereniging doet mee met Rabo ClubSupport 2020. Tot en met 25 oktober kan er gestemd
worden. Maar het stemmen werkt iets anders dan voorgaande jaren. Hier wat informatie die je bij
het stemmen kan helpen:
Handig om te weten:
·
Alleen een Rabo-lid kan stemmen (en klant zijn is iets anders dan lid)
·
Elke Rabo-klant kan lid worden
·
Een lidmaatschap is gratis
·
Een lidmaatschap kun je zelf regelen via de Rabo App of Rabo Internetbankieren
·
Nadat je lid bent geworden, kun je direct stemmen
·
Stemmen kan via de Rabo App of Internetbankieren (ga naar Zelf Regelen en dan naar
Lidmaatschap)
·
Elk lid heeft 5 stemmen, waarvan max. 2 op dezelfde club kunnen worden uitgebracht
Alternatieve stemroute
En hoe zit het dan met de ouderen en anderen die niet bankieren via internet? Voor die doelgroep
is er een alternatieve stemroute. Bel in dat geval naar (0546) 83 88 00 of stuur een e-mail
naar particulieren.nwt@rabobank.nl. Dan wordt er alsnog een stemcode geregeld.
We hopen dat T.O.P. veel stemmen krijgt!!
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Verslagen:
Afgelopen zaterdag heeft de top B1 gewonnen van ons clubje met 13-5. We speelden op echt gras
maar het had de dagen daarvoor hard geregend dus de bal was best vies, maar gelukkig hebben
wij toch gewonnen. Het was soms best een druk partijtje onder de korf maar de scheids floot hier
niet voor, maar alsnog was het een leuke wedstrijd.
Uitslagen zaterdag 10 oktober 2020
Elko 1

-

TOP (V) 1

24 - 14

Oost-Arnhem 4

-

TOP (V) 2

13 - 15

TOP (V) 3

-

Ons Clubje 2

6

- 12

TOP (V) A1

-

Phenix '72 A1

3

- 12

Ons Clubje B1

-

TOP (V) B1

5

- 13

TOP (V) C1

-

Juventa C2

0

- 4

Zwart Wit C1

-

TOP (V) C2

4

- 7
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TOP (V) D1

-

Centrum D1

1

- 18

TOP (V) D2

-

Amicitia D4

3

- 16

TOP (V) E1

-

Amicitia E1

5

- 7

TOP (V) E2

-

AKC (Al) E1

6

- 0

TOP (V) E3

-

Juventa E3

0

-

3

Afgelopen zaterdag stonden de laatste wedstrijden van de jeugdteams op het programma. Met
uitzondering van TOP D2 en TOP B1. In Vroomshoop speelden onze E-teams, D2 & D1, C1 en A1.
B1 en C2 moesten respectievelijk spelen in Glanerbrug en Delden. Om half tien begon E3 met hun
wedstrijd tegen Juventa E3. Een wedstrijd waarin onze toppers helaas niet tot scoren kwamen. De
tegenstander lukte dat driemaal. Daarna was het de beurt aan TOP D2. Zij speelden tegen
Amicitia D4. Amicitia wist veelvuldig het mandje te vinden. Onze spelers van D2 slechts driemaal.
Eindstand was 3-16. Ondertussen speelde D1 hun laatste wedstrijd tegen kampioen Centrum D1.
Deze waren overduidelijk een maatje te groot voor ons D1-team. De eindstand was 1-18. E1
speelde een spannende wedstrijd tegen Amicitia E1. Vol inzet en strijdlust wisten onze E1-ers het
de kampioenen van de klasse zeer lastig te maken. Echter na de gelijkmaker 5-5 liet Amicitia zien
dat ze toch net wat verder zijn dan onze E1-ers. De eindstand was 5-7. A1 speelde tegen Phenix’72
A1. Ook in deze wedstrijd konden onze Toppers geen potten breken. De eindstand was 3-12. C1
speelde tegen kampioenskandidaat Juventa C2. Gezien de einduitslag in vergelijking met de uitslag
die in Hardenberg na de wedstrijd op het scorebord stond, heeft onze C1 knap weerstand
geboden. Scoren zat er helaas niet in, maar de tegenstander kon dit keer slechts 4 keer scoren.
Uitslag was 0-4. Kortom zeven wedstrijden thuis gespeeld. Zes verloren en een gewonnen. De
uitwedstrijden die gespeeld zijn, werden beide winnend afgesloten. B1 had weinig moeite met
Ons Clubje B1. 13 maal wisten onze Toppers te scoren en B1 moest vijf tegendoelpunten
incasseren. C2 begon voortvarend tegen Zwart Wit C1. In de tweede helft gaf Zwart Wit aanzienlijk
meer druk, waar onze C2 moeilijk mee om kon gaan. De opgebouwde voorsprong werd niet meer
uit handen gegeven en de punten konden mooi mee naar Vroomshoop. Eindstand was 3-7.
TOP 1 speelde in Elim tegen Elko 1. Een team met eveneens nul punten, dus vol goede moed werd
aan de wedstrijd begonnen. Ruststand van de wedstrijd was 14-10. In de tweede helft konden
onze Toppers echter niet meer bij blijven en de eindstand van de wedstrijd was 24-14. Top 2
speelde in Arnhem tegen Oost-Arnhem 4. Wederom een jong team. Mogelijk dat de ervaring de
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doorslag gaf. Ons tweede nam de punten mooi mee naar Vroomshoop. Eindstand 13-15. S3
speelde tegen de nummer 1 uit de poule, Ons Clubje 2. S3 wist de helft van het aantal doelpunten
van de tegenstander te maken. Eindstand was 6-12.
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Programma zaterdag 17 oktober 2020
Hieronder het programma voor komende zaterdag.
Aanwezig/ Aanvang Thuis
Vertrek
DOS-WK
08:45
10:00
D2

Uit

accommodatie

TOP (V) D2

Sportpark Wesselerbrinknoord Enschede
Sportpark De Bosrand
Vroomshoop
Sportpark De Bosrand
Vroomshoop

Achilles (A)
2
Achilles (A)
1

14:10 TOP (V) 2
15:30 TOP (V) 1

verslag

Fleur

vervoer/
Scheidsrechter
Fam. Lubberts,
Fam. Zweers

Mogelijk wordt de inhaalwedstrijd van TOP B1 die gepland staat op 24 oktober komende zaterdag
gespeeld.
VERVOERSCHEMA JEUGD VELDCOMPETITIE NAJAAR 2020
TOP D2
Bestemming
Vervoer
17-10-2020

Enschede

Fam. Lubberts, Fam. Zweers

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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