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Van het bestuur
Binnen onze club kwakkelen er momenteel wat leden met hun gezondheid. En dan heb ik het in dit geval
niet over corona. In het kader van de wet op de privacy kan ik hier echter verder niet op individuele
gevallen ingaan. Maar mocht je andere leden van TOP spreken, vraag dan eens hoe het met ze gaat, en
steek ze waar nodig een hart onder de riem!
Nu corona [voorlopig] een minder grote rol speelt binnen onze sport, is het goed om te vernemen dat er
weer van alles in gang schiet. Onze commissies zijn inmiddels druk bezig met de organisatie van tal van
activiteiten. Wij wensen hen hierbij alle succes uiteraard! Hou dit clubblad de komende weken goed in de
gaten voor wat betreft de laatste ontwikkelingen.
Deze week doen we via verschillende kanalen een oproep aan korfballers in de regio, die ambitie hebben,
om onze selectie te komen versterken. Onze selectie is een jonge en enthousiaste groep korfballers, maar
de personele bezetting voor komend seizoen is momenteel wat krap. Vooral bij de mannen kunnen we nog
wel wat aanvullingen gebruiken, maar ook vrouwen zijn welkom. Ken jij toevallig iemand buiten TOP, die in
dit plaatje past, geef dat dan door aan één van de bestuursleden of de technische commissie.
De vijf jongens van onze C1 gaan maandag deelnemen aan de trainingen voor de regionale selectie. We
wensen hen hierbij veel succes en plezier. En hopen bovendien dat het een leerzame ervaring zal zijn.
Enno de Boer

Agenda:
5 april

Bestuursvergadering

13 april

Schoolkorfbaltoernooi onderbouw

18 mei

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw

25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

11 en 12 juni

Special Olympics

9 juli

Rommelmarkt

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
14-03 Ad Zomer & Arjan Sok
17-03 Romee Purperhart
19-03 Astrid Staarman & Annelies Roelofs-Welink

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
TAAKIE – stand van zaken
In de vorige Topper stond dat 60 leden de vrijwilligerstest van Taakie hadden ingevuld. De teller
staat sinds vanmorgen op 66….Voor de 6 leden die de test afgelopen week ingevuld hebben:
hartelijk dank!

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
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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 18 mei (let op: deze datum is aangepast!) 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

Hulp Special Olympics 11 en 12 juni 2022
Aanmelden kan via secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com, graag met vermelding van de dag/het
dagdeel waarop je kunt helpen. Op een later moment zullen we dan, in overleg, de taken verdelen.
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Uitslagen zaterdag 12-03-2022

TOP (V) 1 – Elburg 1

18-24

TOP (V) 2 – Elburg 2

11-27

Rood-Wit 4 – TOP (V) 3

11-4

TOP (V) B1 – SDO (W) B1

10-9

TOP (V) B2 was vrij
TOP (V) C1 – KIOS’45 C1

23-2

TOP (V) C2 was vrij
Ons Clubje D2 – TOP (V) D1

5-8

TOP (V) D2 was vrij
Zwart Wit E1 – TOP (V) E1

1-18

Zaterdag 12 maart 2022
Afgelopen zaterdag stonden er vier thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden op het programma.
E1 moest al vroeg afreizen naar Delden waar ze om negen uur moesten korfballen tegen Zwart
Wit E1. Onze Toppers waren scherp op de vroege ochtend en wisten de bal 18 keer door de korf
te gooien. De tegenstander lukt dat 1 keer. De punten konden mee naar Vroomshoop.
Ook D1 moest uit spelen en wel in Glanerbrug tegen Ons Clubje D2. Het was, misschien niet
helemaal aan de eindstand te zien, een spannen de wedstrijd. Op het einde van de wedstrijd
wisten onze Toppers pas een gaatje te slaan. De eindstand was 5-9.
In Vroomshoop mocht TOP C1 als eerste aantreden. Tegenstander was KIOS’45 C1. Vanaf het
begin liet C1 zien dat ze duidelijk een maatje te groot waren. De eindstand was 23-2.
Daarna speelde B1 een spannende pot tegen SDO (W) B1. SDO nam in de eerste helft de
voorsprong maar ons B1- team gaf het niet op. In de tweede helft kwamen ze telkens iets dichterbij
en wisten zelfs de voorsprong te nemen en deze te behouden. De eindstand was 10-9.
Daarna stond ons eerste binnen de zwarte lijnen. Tegenstander was Elburg 1. Uit werd met ruime
cijfers verloren. In Vroomshoop speelde ons eerste echter een goede wedstrijd. Uiteindelijk werd
met 18-24 verloren.
Daarna was het de beurt aan TOP 2. Ons tweede speelde geen beste wedstrijd en verloor dan ook
met dikke cijfers. Eindstand was 11-27. Namens het tweede: alle invallers (OUD en JONG)
BEDANKT!

De Topper nr.27
13-3-2022

De Topper nr.27
13-3-2022

De Topper nr.27
13-3-2022

Programma maandag 14-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

SDO (W) D2

Het Punt
Vroomshoop

Uitteam

Accommodatie

14:40 TOP (V) 1

SDO (W) 1

Het Punt
Vroomshoop

15:50 TOP (V) 2

NKC’51 4

Het Punt
Vroomshoop

13:30 TOP (V) 3

ASVD (V) 5

Het Punt
Vroomshoop

Dinand de Groot

Wietse

Fam. Hornstra, Fam.
Gritter, Fam.
Drenthen

Ilse

Merijn van der Schee

18:00 TOP (V) D2

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Edwin Gerrits

Programma zaterdag 19-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Thuisteam

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

M. Beekman

12:15

13:00 Amicitia B2

TOP (V) B1

De Stamper
Vriezenveen

11:00

11:30 TOP (V) B2

Blauw Zwart B2

Het Punt
Vroomshoop

Luuk

Fam. Meijerink, Fam.
De Graaf, Fam.
Westerink

12:40

14:00 KIOS (R) C1

TOP (V) C1

Buddingehof
Ruinerwold

12:00

12:30 TOP (V) C2

Ons Clubje C1

Het Punt
Vroomshoop

Bram

?

10:15

11:25 TOP (V) D1

Devinco D2

Het Punt
Vroomshoop

Fleur

Hedy Drent

TOP (V) D2 & E1 zijn vrij

De Topper nr.27
13-3-2022

Adverteerders
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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