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Van het bestuur
De jeugd heeft/ is de toekomst
De afgelopen maanden heeft het bestuur middels dit voorwoord geprobeerd om steeds weer een beroep
te doen op alle leden en de ouders van de leden. Voor verschillende functies waren (en zijn nog steeds)
mensen nodig en we hebben dan ook geregeld om hulp gevraagd. Dat gaf soms een reactie, maar vaak ook
niet.
Hoe anders is dat onder onze jeudspelers! Gisteren kwam Rigtersbleek spelen tegen onze C2, helaas bleek
een van hun spelers geblesseerd te zijn en hadden ze dus maar 7 spelers. En een ieder weet dat je korfbalt
met 8 spelers. Dus in principe kon de wedstrijd niet doorgaan. Maar er werd hulp gevraagd en door een
speler van de D1 werd hulp geboden. Thijmen speelde dit keer dus voor Rigtersbleek. Tegen zijn zus en
tegen het team van zijn vader. Met volledige inzet en flink scorend. Helaas verloor onze C2, maar Thijmen;
super goed gedaan!
Dus het als het gezegde: ‘de jeugd heeft de toekomst’ klopt, dan gaan we een hele mooie tijd met de
vereniging tegemoet, waarin hulp wordt geboden en lege plekken worden ingevuld.
Maar gaan wij als volwassenen toekijken? Of kijken we eens in onze agenda wanneer er hulp wordt
gevraagd? De komende tijd gaan verschillende commissies een beroep doen op leden en ouders van leden,
dan zullen we zien wie net als Thijmen een gat gaat opvullen zodat een activiteit kan doorgaan.
Nu alvast iets doen? Het invullen van de vragenlijst op Taakie is al een mooi begin. We vragen daarom
iedereen die dat nog niet gedaan heeft om deze vragenlijst in te vullen. Mochten er ‘gaten’ ontstaan binnen
de vereniging, dan kunnen we middels Taakie zien wie er eventueel geschikt voor zou zijn . U wordt dan
benaderd en kunt dan aangeven of u aan de vraag kunt voldoen.
Omdat nog niet iedereen Taakie heeft ingevuld doe ik de eerste oproep maar via dit voorwoord:
Op zaterdag 11 en zondag 12 juli worden er in Twente de Special Olympics gehouden. Een sportevenement
voor sporters met een beperking. Samen met Amicitia is TOP verantwoordelijk voor het korfbaltoernooi. En
daar zijn we trots op! Hoe mooi is het om samen iets te betekenen voor mensen waarvoor sporten
misschien niet altijd vanzelfsprekend is? Ik zou dan ook graag een beroep doen op alle spelers en ouders
van spelers. Een heel aantal van jullie heeft al eens een toernooi gespeeld. Wat een gezelligheid en wat een
lol levert dat altijd op! En dat sfeertje zouden we ook graag creëren op 11 en 12 juli.
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Dus geef je op, om dit toernooi tot een geweldig evenement te maken. Twijfel je? We hebben voor
verschillende taken vrijwilligers nodig, er is dus altijd een taak die bij jou past. Je kan je opgeven via :
Secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
Onze jeugd heeft inmiddels een verkooplijst voor de paasactie gekregen. Het is in deze tijd lastig voor de
actiecommissie een goede actie op te zetten, maar het is ze toch gelukt. Succes iedereen met de verkoop!
Tamara van het Bolscher

Agenda:
5 april

Bestuursvergadering

13 april

Schoolkorfbaltoernooi onderbouw

11 mei

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw

25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
06-03 Esmee Pas
11-03 Pleun Hendriksen
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

TAAKIE – stand van zaken
In de vorige Topper stond dat 58 leden de vrijwilligerstest van Taakie hadden ingevuld. De teller
staat sinds vanmorgen op 60….
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17 m2 wandtegels te koop
De tegels zijn 20x25 cm.
Het is een witte tegel met een crèmekleurig wolkje.
Het zijn dezelfde tegels die in de keuken van de kantine aan de wand zitten.

Info en contact:
Klaas de Groot
inkoop@top-vroomshoop.nl

Aankondiging paas verkoopactie

We’re so EggCited!
Hallo allemaal, wij organiseren dit jaar een paas verkoopactie om geld
op te halen voor de vereniging. Help jij ons mee?
Dat kan door overheerlijke paasproducten te kopen en te verkopen. De
paasproducten die wij verkopen zijn:
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Ben jij degene die het meeste geld kan ophalen door paasproducten te verkopen, dan zit daar een
leuk prijsje aan!
Aankomende week worden de verkooplijsten uitgedeeld en we zouden de lijsten graag uiterlijk 21
maart weer in ontvangst willen nemen om alles zo snel mogelijk te kunnen bestellen voor het
paasweekend. Deze lijsten mogen worden ingeleverd bij Josette, Jolien of Ghislaine.
Feestelijke paasgroet,
De actiecommissie

De Topper nr.26
6-3-2022

Schoolkorfbal 2022
Beste Toppers,
Na twee jaren geen schoolkorfbaltoernooi te hebben georganiseerd mogen we dit jaar weer een
toernooi organiseren. Wij zijn al druk met de voorbereidingen en wij hopen het samen met jullie tot
een groot succes te maken.
Het toernooi zal plaatsvinden op woensdagavond 13 april voor de klassen van de onderbouw en
woensdagavond 11 mei voor de klassen van de bovenbouw. Om dit toernooi tot een succes te
maken is het van belang dat er voldoende vrijwilligers zijn die ons hierbij helpen. Daarom vragen
wij iedereen, zowel leden als ouders, om deze data alvast vrij te houden in je agenda!
Alvast bedankt!
Groetjes,
Melissa van der Molen & Danian Coenraad
Voor vragen: schoolkorfbal@top-vroomshoop.nl

Jeugdkamp 2022
Na 2 jaar is ook de kampcommissie weer bij elkaar gekomen om voorbereidingen te treffen voor
het jeugdkamp van T.O.P. Het kamp is voor de jeugdleden en we hopen natuurlijk dat zoveel
mogelijk kinderen mee gaan.
Het kamp zal gehouden worden van woensdagmiddag 25 mei t/m vrijdagmiddag 27 mei.
Meer informatie volgt nog!

Ben jij er ook bij tijdens de Special Olympics Nationale Spelen Twente?
Met trots verkondigen wij dat Special Olympics Nationale Spelen 2022 naar Twente komt. De
Special Olympics Nationale Spelen maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen,
die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door
middel van het organiseren van sportevenementen. Het gaat de meest impactvolle games ever
worden! Met Twentse warmte, aandacht en passie. Daar gaan we voor zodat we in 2022 een
prachtig podium hebben waarop iedereen mag stralen, ook in Twenterand!
In de 14 Twentse gemeenten worden 25 sporttoernooien georganiseerd, een heus Olympics Dorp
gaat herrijzen op de campus van University of Twente.
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Wat te denken van een grandioze openingsceremonie en atletenparade met duizenden sporters in
het fameuze Fanny Blankers Koen Stadion in Hengelo. Kippenvelmomenten gaan elkaar
opvolgen. Van 10 tot en met 12 juni 2022 in Twente.
In Twenterand zal het korfbaltoernooi plaatsvinden op het sportpark het Midden bij Amicitia in
Vriezenveen. Wij, korfbalverenigingen T.O.P. en Amicitia, zetten samen de schouders eronder! We
verwelkomen ongeveer 450 G-sporters en stafleden in Vriezenveen. Om te zorgen dat alles goed
verloopt zijn we opzoek naar jou! Ben jij er ook bij? We zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om een dag of dagdeel te komen helpen. Van het schenken van koffie, helpen met
schoonmaken tot aan gastvrouw/man. We hebben uiteenlopende taken die ingevuld kunnen
worden.
Er is afgesproken dat T.O.P. op zowel 11 als 12 juni voor 15 vrijwilligers per dag zorgt. Amicitia
zorgt voor 25 vrijwilligers per dag.
Aanmelden kan via secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com, graag met vermelding van de dag waarop
je kunt helpen. Op een later moment zullen we dan, in overleg, de taken verdelen.
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Uitslagen donderdag 03-03-2022
NKC’51 4 - TOP (V) 2

32-13

Uitslagen zaterdag 05-03-2022
Elburg 2 – TOP (V) 2
22-19
TOP (V) 3 heeft niet gespeeld
TOP (V) B1 & TOP (V) B2 waren vrij
Centrum C1 – TOP (V) C1
2-16
TOP (V) C2 – Rigtersbleek C1
9-13
TOP (V) D1 – Juventa D1
7-6
TOP (V) D2 – SDO (W) D2
verplaatst naar 14-03
TOP (V) E1 – Achilles (A) E1
7-1
Zaterdag 05-03-2022
Afgelopen zaterdag werden er uiteindelijk drie wedstrijden gespeeld in Vroomshoop. Mooi dat er
weer wedstrijden gespeeld kunnen worden met publiek! De wedstrijd van D2 is op verzoek van
SDO D2 verplaatst. Deze wordt gespeeld op maandag 14-03 om 18:00 uur. Ook de wedstrijd van
het derde ging niet door, omdat KIOS’45 geen team compleet had. Er werd achtereenvolgens wel
gespeeld door E1, D1 en C2. E1 beet het spits af tegen Achilles E1. Met rust stond de stand van 31 op het scorebord. In de tweede helft wisten onze toppers nog vier maal te scoren. De eindstand
was 7-1.
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Daarna was het de beurt aan D1. Zij speelden een, tot het einde toe, spannende wedstrijd tegen
Juventa D1. In de eerste 12.5 minuten wisten onze Toppers een gaatje te slaan, maar deze werd
in de tweede 12.5 minuten snel weggewerkt door Juventa D1. Gelukkig behield onze D1 nog een
minimale voorsprong en deze wisten ze in de tweede helft vast te houden. Eindstand was 7-6.
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Tenslotte speelde C2 tegen Rigtersbleek C1. Tot 4-4 ging de wedstrijd mooi gelijk op, maar daarna
nam Rigtersbleek het voortouw. De ruststand was 5-8. In de tweede helft zagen we een
strijdvaardig C2, maar ze wisten helaas de achterstand niet weg te werken. De eindstand van de
wedstrijd was 9-13.
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C1 speelde om 18:45 nog een wedstrijd in Gramsbergen tegen Centrum C1. Verdiend gewonnen,
eindstand 2-16. De beloning was een bezoek aan de McDonalds in Hardenberg. Ons tweede
speelde een goede wedstrijd in ’t Harde tegen Elburg 2. Of op sommige momenten tegen Elburg 1.
In de eerste helft wisten onze Toppers een voorsprong te pakken Het lukt echte niet om deze de
hele wedstrijd te behouden. De eindstand was 22-19.

Scheidsrechters bedankt! Zonder jullie kunnen de wedstrijden niet gespeeld worden!
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Programma zaterdag 12-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

13:40

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

15:10

TOP (V) 1

Elburg 1

Het Punt
Vroomshoop

16:20

TOP (V) 2

Elburg 2

Het Punt
Vroomshoop

16:20

Rood-Wit 4

TOP (V) 3

Erica Terpstrahal
Wezep

14:10

TOP (V) B1

SDO (W) B1

Het Punt
Vroomshoop

KIOS’45 C1

Het Punt
Vroomshoop

Inka

Albert Wessels

TOP (V) D1

De Brug Enschede

Zara

Fam. Ekkel, Fam. Pierik,
Fam. Drent

Karman

Merijn van der Schee

TOP (V) B2 is vrij

12:40

13:10

TOP (V) C1

TOP (V) C2 is vrij

10:15

11:25

Ons Clubje D2

TOP (V) D2 is vrij
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Adverteerders
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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