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Van het bestuur
Gefeliciteerd, daarmee wil ik beginnen aan het 1e. Geplaagd door blessures, afzeggingen etc.
Sinds lange tijd weer een wedstrijd gewonnen. Mooi en ik hoop dat er meer volgen.
Afgelopen zaterdag heb ik de wedstrijd B2 tegen Achilles B1 gefloten, daar vielen me een aantal
dingen op. Het spelplezier, het goede spel, het doorzetten, niet bij de pakken neerzitten en
doorgaan tot het einde.
Helaas werd de wedstrijd met 1 puntje verschil verloren. Maar ik kan dan ook aan iedereen deze
wedstrijden aanbevelen. En natuurlijk van de andere jeugdteams. We mogen weer op de tribune
zitten.
Ook deze week waren er natuurlijk weer wedstrijden die niet doorgingen i.v.m. corona, helaas we
moeten er mee dealen.
Wens ik verder iedereen weer een goede week toe en tot zaterdag op de tribune.
Dinand

Agenda:
24 februari

Bestuursvergadering

27 februari

Volgende Topper verschijnt

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
14-02 Jolien Beuving & Henk George de Groot
16-02 Gera Altena
22-02 Leroy Olsman
26-02 Wendy van Oenen
27-02 Egbert Ekkel
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen, namelijk Mijntje Maat.
Van harte welkom bij TOP en veel speelplezier toegewenst!

TAAKIE – stand van zaken
Vorige week heb je in het voorwoord kunnen lezen dat 53 van de 139 verstuurde vrijwilligerstesten
waren ingevuld. Vanmorgen waren dat er 55…. Gaat dus nog niet heel hard, maar iedere
ingevulde test is er 1! Mocht je de test nog niet ingevuld hebben, wil je dit dan alsnog doen?

Uitslagen zaterdag 13-02-2022

SDO (W) 1 – TOP (V) 1

17-21

NKC’51 4 – TOP (V) 2

verplaatst

ASVD 5 – TOP (V) 3

niet gespeeld

HKC (He) B1 – TOP (V) B1

10-9

TOP (V) B2 – Achilles (A) B1

5-6

HHV C1 – TOP (V) C1

2-10

EKC Nääs C1 – TOP (V) C2

8-5

TOP (V) D1 – Avereest D1

3-2

TOP (V) D2 - EKC 2000 D1

niet gespeeld

EKC Nääs E1 - TOP (V) E1

0-
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Afgelopen zaterdag werden er 7 wedstrijden gespeeld. De wedstrijd van S2 werd verplaatst en de
wedstrijden van S3 en D2 gingen niet door. E1 moest al vroeg afreizen naar Enschede om te
spelen tegen EKC Nääs E1. Ons E1 team deed goede zaken en wist de bal zeven keer door de
korf te gooien. Ze kregen nul doelpunten tegen en de punten konden dus mooi mee naar
Vroomshoop. D1 speelde thuis tegen Avereest D1. Het team had te maken met een aantal
Coronabesmettingen, maar gelukkig waren de spelers van D2 bereid om de gaten op te vullen. Er
werd vijf maal gescoord in de wedstrijd. Drie maal door onze Toppers en tweemaal door Avereest.
Eindstand was dus 5-2. TOP C2 moest ook naar Enschede en tegenstander was eveneens EKC
Nääs, maar dan wel het C1 team. De eerste helft verliep niet zo goed en met rust was de stand 51. In de tweede helft liep het een stuk beter en TOP wist vier maal te scoren. EKC Nääs scoorde
nog drie maal. Eindstand was 8-5. C1 moest al vroeg afreizen naar Hollandscheveld. Voor hun de
eerste wedstrijd na het hervatten van de competitie. Tegenstander was HHV C1. Met nog een
Coronabesmetting op de vroeg ochtend werd het nog een extra uitdaging, maar het lukte om met
negen spelers af te reizen. In de eerste helft was het spel niet best, kansen werden niet
afgemaakt. Dit resulteerde in een ruststand van 1-3. In de tweede helft was het spel beter en werd
er nog zeven maal gescoord. HHV lukte dat ook nog een keer. Eindstand was 2-10. B2 speelde in
Vroomshoop tegen Achilles (A) B1. Gezien de uitslag wederom een spannende wedstrijd. Helaas
stond er op het einde van de wedstrijd een 5-6 eindstand op het bord. B1 moest afreizen naar
Hengelo om te spelen tegen HKC (He) B1. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden
gezien de wedstrijd die in Vroomshoop werd gespeeld. Er werd 19 maal gescoord in de wedstrijd.
Onze Toppers scoorden 9 keer. HKC gooide tien keer de bal door het mandje. Een nipt verlies
dus. Tenslotte speelde ons eerste in Westerhaar de derby tegen SDO (W) 1. Ons eerste stond er
als team en wist vlak voor rust de voorsprong in handen te nemen en gaf deze niet meer uit
handen. De eindstand was 17-21. Een knappe overwinning!

Programma donderdag 17-02-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

20:45

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

TOP (V) 2

Juventa 3

Het Punt
Vroomshoop
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Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Programma zaterdag 19-02-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

20:45

Elburg 1

TOP (V) 1

’t Huiken Elburg

19:25

Elburg 2

TOP (V) 2

’t Huiken Elburg

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Programma zaterdag 26-02-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

14:00

14:30

TOP (V) E1

Ons Clubje
E2

Het Punt
Vroomshoop

Vera

Hielke van der Schee

14:00

14:30

TOP (V) D2

Achilles (A)
D1

Het Punt
Vroomshoop

Marith

Merijn van der Schee

15:00

15:30

TOP (V) C1

Juventa C2

Het Punt
Vroomshoop

Cas

Albert Wessels
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