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Van het bestuur
Nog een paar weken en dan maken we de overstap weer van zaal naar veld. Met de prachtige dagen en
temperaturen die er momenteel zijn is dat geen straf volgens mij. Vorige week is er een nieuwe
bordsponsor bijgekomen, Wonen en Project Poelarends, en deze week mochten we TopAdvocaat.nl ook als
nieuwe bordsponsor bijschrijven. Beide sponsoren kwamen uit eigen beweging bij ons, fijn dat dit nog altijd
kan! We heten beide sponsoren dan ook van harte welkom bij TOP!
Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen over de wisselingen van posities binnen het bestuur. Hiermee
samenhangend heeft de interim penningmeester vanaf heden ook een nieuw mailadres:
penningmeester.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
De zoektocht naar een nieuwe penningmeester is nog altijd in volle gang en ook een extra bestuurslid is
nog altijd noodzakelijk.
Afgelopen week heeft u in de krant kunnen lezen dat onze hoofdcoach Alan Burchartz een nieuwe
uitdaging heeft gevonden bij de Duitse topclub Pegasus. We zijn voor Alan erg blij met deze internationale
carrière switch en wensen hem heel veel plezier, geluk en sportieve prestaties toe voor de toekomst!
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan het volgende seizoen en aan de toekomst van TOP. Met
name bij de senioren wordt het allemaal heel spannend en we hopen dan ook dat alle spelende leden
blessurevrij blijven en volgend jaar ook weer present kunnen en willen zijn! Laat zien dat TOP in je hart zit!
Tot slot nog een mededeling vanuit Het Punt. Afgelopen zaterdag stonden er veel te veel fietsen te kort aan
de gevel bij Het Punt. Met name bij de plek waar de AED hangt mogen er GEEN fietsen geplaatst worden,
de AED moet ten allen tijde makkelijk bereikbaar zijn bij eventuele noodgevallen. Kijk hier dus goed naar als
je van je fiets stapt en met dit mooie weer kun je rustig van de fietsenstalling naar de deur lopen.
Hartelijke groet,
René 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:
21-03

Justin Drent

22-03

Rudi Veldhuis

26-03

Jesse Heuvels

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
TAAKIE – stand van zaken
In de vorige Topper stond dat 66 leden de vrijwilligerstest van Taakie hadden ingevuld. De teller
staat sinds vanmorgen jammer genoeg nog steeds op 66….
Het kan natuurlijk zijn dat de uitnodiging van Taakie in de spam terecht is gekomen; goed om even
te kijken!

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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Inleveren verkooplijsten paasactie

We’re so EggCited!
Wij willen jullie er op attenderen dat de lijsten uiterlijk morgen: 21 maart! ingeleverd moeten
worden om zo snel mogelijk te kunnen bestellen voor het paasweekend. Deze lijsten mogen
worden ingeleverd bij Josette, Jolien of Ghislaine.
Feestelijke paasgroet,
De actiecommissie

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 maandag 14-03-2022

TOP (V) D2 – SDO (W) D2

10-10

Uitslagen zaterdag 19-03-2022

TOP (V) 1 – SDO (W) 1

16-19

TOP (V) 2 – NKC’51 4

verplaatst naar donderdag 24-03

TOP (V) 3 – ASVD 5

7-13

Amicitia B2 – TOP (V) B1

5-15

TOP (V) B2 – Blauw Zwart B2

5-6

KIOS (R) C1 – TOP (V) C1

3-25

TOP (V) C2 – Ons Clubje C1

4-6

TOP (V) D1 – Devinco D2

16-1

TOP (V) D2 & E1 waren vrij

Zaterdag 19 maart 2022
Er stonden afgelopen zaterdag zes wedstrijden op het programma die in Vroomshoop gespeeld
zouden worden. Twee teams moesten uit spelen. Helaas kon de wedstrijd van TOP 2 niet
doorgaan, omdat er niet genoeg selectiespelers waren voor zowel 1 en 2. Deze wedstrijd wordt
komende donderdag alsnog gespeeld.
TOP B1 moest in Vriezenveen spelen tegen Amicitia B2. Het was geen spannende wedstrijd. Onze
B1 wist 15 maal te scoren. Amicitia gooide de bal 5 keer door de korf. Eindstand 5-15.
C1 moest afreizen naar Ruinerwold om tegen KIOS (R) C1 te spelen. De enige tegenstanderd
waar nog niet tegen gespeeld is. Ook dit was geen spannende wedstrijd. Een ietwat moeizame
eerste helft, omdat de kansen niet afgemaakt werden maar aan het einde van de wedstrijd stond
een 3-25 eindstand op het scorebord.
In Vroomshoop speelde achtereenvolgens D1, C2, B2, S3 en tenslotte S1. D1 was ook een maatje
te groot voor Devinco D2. 16 keer wisten onze Toppers te scoren. Devinco gooide de bal 1 keer
door de korf. Een ruime overwinning dus.
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Daarna was het de beurt aan B2. Zij speelden een spannende wedstrijd tegen Blauw Zwart B2. 11
maal werd er gescoord in de wedstrijd. Helaas vijf maal door onze Toppers en zes maal door
Blauw Zwart, waardoor B2 met minimaal verschil verloor.
Daarna stond de wedstrijd van TOP C2 op het programma. Tegenstander was Ons Clubje C1. C2
kwam een beetje moeizaam op gang en had moeite om de bal rond te spelen. Maar de inzet die
getoond werd, werd beloond en onze Toppers wisten vier maal te scoren in deze wedstrijd. Ons
Clubje gooide de bal echter zes maal door de mand. De eindstand van de wedstrijd was dus 4-6.
Vervolgens kwam S3 binnen de lijnen. Tegenstanderd was ASVD 5. Helaas wist S3 de wedstrijd
niet naar hun hand te zetten. ASVD ging met de punten weer terug naar Dronten. De eindstand
was 7-13.
Tenslotte speelde S1 tegen SDO (W) 1. De wedstrijd in Westerhaar had een positief einde voor
ons eerste team. De punten gingen destijds mee naar Vroomshoop. Ook in Vroomshoop gingen
onze Toppers voortvarend van start en wisten in de eerste helft een kleine voorsprong te nemen.
Na de rust ging het echter wat minder en SDO (W) wist de achterstand weg te werken en namen
vervolgens het heft in handen. Het lukte S1 niet meer om dit om te zetten. SDO (W) ging dit keer
met de punten naar huis. De eindstand was 16-19.
En hieronder nog even wat sfeerbeelden van afgelopen zaterdag!
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Programma donderdag 24-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

20:45

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

TOP (V) 2

NKC’51 4

Het Punt
Vroomshoop
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Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Merijn van der Schee

Programma zaterdag 26-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

15:40

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Achilles (A) 1

TOP (V) 1

Het Sportpark
Almelo

T. van der Wilk

?

TOP (V) 2 is vrij

16:00

16:30

TOP (V) 3

Oranje Zwart 6

Het Punt
Vroomshoop

14:00

15:15

Rigtersbleek B1

TOP (V) B1

Diekmanhal
Enschede

Maura

Fam. Kassies, Fam.
Hemmer, Fam. Hilberink

15:00

15:30

TOP (V) B2

Zwart Wit B2

Het Punt
Vroomshoop

Britt

Albert Wessels

TOP (V) C1 is vrij

14:00

14:30

TOP (V) C2

KIOS’45 C2

Het Punt
Vroomshoop

Mirthe

?

13:00

13:30

TOP (V) D1

Groen
Zwart/Phenix’72
D1

Het Punt
Vroomshoop

Norah

Gerard Meijerink

14:45

EKC 2000 D1

TOP (V) D2

Bargeres Emmen

Mijntje

Fam Maat, Fam.
Hudepohl

12:30

TOP (V) E1

SDO (W) E1

Het Punt
Vroomshoop

Avalon

Hielke van der Schee

12:00
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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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