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Van het bestuur
Gisteren konden we sinds lange tijd in Het Punt weer naar een wedstrijd van TOP 1 kijken. Fijn om
elkaar op de tribune te kunnen ontmoeten (uiteraard rekening houdend met de maatregelen)!
Zoals verderop in de Topper te lezen valt, is het voor de TC een hele uitdaging om zoveel mogelijk
teams wedstrijden te kunnen laten spelen. Maar daarin zijn we ook afhankelijk van de
tegenstanders. En voor alle verenigingen kan het door omstandigheden soms lastig zijn om een
team op de been te krijgen. Met als gevolg dat wedstrijden kort van te voren afgezegd worden. De
communicatie hierover loopt via de teamapps. Maar niet alle leden van TOP krijgen op die manier
de informatie binnen; dat bleek gisteren.
Daarom streven we ernaar om via onze Facebookpagina op vrijdagavond/zaterdagmorgen de
definitieve planning van die dag bekend te maken. En voor wie geen Facebook heeft…. via Google
kun je zoeken op Facebook TOP Vroomshoop en dan komt de actuele informatie ook tevoorschijn.
In de Topper heeft al een aantal keren iets gestaan over Taakie, onze app voor vrijwilligers. Enkele
weken geleden zijn 139 vrijwilligerstesten verstuurd naar onze leden. Soms 1 test per gezin (m.n.
als de jeugdleden nog geen eigen mailadres hebben), soms 1 test per lid. De huidige stand van
zaken is dat 53 testen ingevuld zijn, waarvoor hartelijk dank! Het zou natuurlijk mooi zijn als die
overige 86 testen ook nog ingevuld worden…. We houden u op de hoogte van de voortgang. Het
invullen van deze test is overigens nog geen verplichting om al vrijwilligerstaken te gaan doen; het
is in dit stadium puur bedoeld om te inventariseren. Misschien helpt dit u/je over de streep!
Voor wie geen mail over Taakie ontvangen heeft of een mailadres wil toevoegen…. Graag een
mailtje sturen naar secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com, met daarin voornaam, achternaam en
mailadres. Dan zorg ik dat er een nieuwe vrijwilligerstest wordt aangemaakt.
A.s. woensdag is er weer een vergadering over de Special Olympics, die gehouden worden van
10-12 juni 2022. De verwachting is dat er daarna gestart gaat worden met de communicatie
rondom dit event, welke we samen met Amicitia organiseren.
Hartelijke groet, blijf gezond!
Esther van der Schee
Agenda:
17 februari
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Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
06-02 Raymon Plekkenpol
07-02 Zara Gerrits
08-02 Karen Ekkel-Bakker
09-02 Marit Zomer
10-02 Jill Maris
11-02 Esther van der Schee-Roest

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Uitslagen zaterdag 06-02-2022
TOP 1 – Achilles 1

35-10

TOP 2 – Juventa 3

verplaatst naar donderdag 17-02

TOP 3 was vrij
TOP B1 – EKC 200 B1

niet gespeeld

EKC 2000 B2 – TOP B2

3-3

TOP C1 was vrij
TOP C2 – Juventa C3

niet gespeeld

Amicitia D3 – TOP D1

5-9

EKC 2000 D1 – TOP D2

4-12

TOP E1 – AKC (Al) E2

1-5

Na lange tijd mogen we weer wedstrijden spelen. Vorige week is de competitie begonnen voor de
teams die in het breedtekorfbal spelen. Afgelopen zaterdag waren ook de teams die uitkomen in
het wedstrijdkorfbal aan de beurt. We zien dat lang niet alle wedstrijden door kunnen gaan. Dit was
ook wel te verwachten. Corona is niet weg en met het grote aantal besmettingen zijn er gewoon
spelers die in quarantaine moeten. Dit levert wel eens een puzzel op om de teams compleet te
krijgen. Afgelopen zaterdag gingen de wedstrijden van C2 en B1 niet door. Verder is de wedstrijd
van TOP 2 verplaatst naar donderdagavond 17 februari. E1 speelde in Vroomshoop een wedstrijd
tegen AKC E2. Onze Toppers wisten een maal te scoren. AKC lukte dat vijf maal.
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Eindstand was 1-5. D1 speelde in Vriezenveen tegen Amicitia D3. Bij zowel Amicitia als TOP was
de bezetting krap. Gelukkig waren twee spelers bereid om met D1 mee te gaan, zodat de wedstrijd
toch door kon gaan. D2 speelde een goede eerste helft en ging met ruime voorsprong de rust in,
stand was 1-5. In de tweede helft liep het iets minder goed. De kansen die er waren werden vaak
gemist en verdedigend hadden onze Toppers het iets moeilijker. Amicitia kwam terug tot 5-7.
Daarna lukt het onze D1 om wel weer te scoren en met 5-9 werd de wedstrijd winnend afgesloten.
Onze D2 en B2 moesten spelen in Emmen tegen EKC 2000. D2 wist met ruime cijfers te winnen
van EKC 2000 D1. De eindstand was 4-12. B2 speelde gezien de eindstand, 3-3, een spannende
wedstrijd. Het eerste speelde tegen Achilles 1. De eindstand van deze wedstrijd was 10-35.
Programma zaterdag 12-02-2022
Aanwezig/

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Vertrek

16:35

SDO (W) 1

TOP (V) 1

De Klaampe
WesterhaarVriezenveense
Wijk

16:40

NKC’51 4

TOP (V) 2

Het Ravijn
Nijverdal

14:00

ASVD 5

TOP (V) 3

’t Dok Dronten

13:15

14:15

HKC (He) B1

TOP (V) B1

OSG Hengelo

Maura

Fam. Hilberink, Fam.
Hornstra, Fam. Zomer

14:00

14:30

TOP (V) B2

Achilles
(A) B1

Het Punt
Vroomshoop

Guusje

Dinand de Groot

TOP (V) C1

Activum
Hoogeveen

Cas

Fam. Wessels, Fam.
Westerik, Fam. Jansen

TOP (V) C2

Diekmanhal
Enschede
Mirthe

Fam. Van het Bolscher,
Fam. Van Toly, Fam.
Hogekamp, Fam. Van
Dijk

09:10

13:45

10:15

15:00

HHV C1

EKC Nääs C1

13:00

13:30

TOP (V) D1

Avereest
D1

Het Punt
Vroomshoop

Thijmen

Hielke van der Schee

12:00

12:30

TOP (V) D2

EKC 2000
D1

Het Punt
Vroomshoop

Marith

Merijn van der Schee

07:50

09:00

EKC Nääs E1

TOP (V) E1

Diekmanhal
Enschede

Romee

Fam. Hoveling, Fam.
Bosch
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Programma donderdag 17-02-2022
Aanwezig/

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

20:45

TOP (V) 2

Juventa 3

Het Punt
Vroomshoop

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Vertrek

Wedstrijdverslagen
EKC 2000 B2 – TOP B2
Hallo toppers
Vandaag speelde de B2 tegen ekc2000 het werd 3-3 gelijk dus wel veel kansen gemist maar toch een punt
binnen gehaald!
Groetjes Marée de boer b2

Adverteerders
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