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Van het bestuur
Namens het bestuur wil ik de 3 teams die kampioen zijn geworden (D1, C1 en B1), van harte
feliciteren met het behaalde kampioenschap!
De zaalcompetitie is hiermee afgelopen en vanaf morgen trainen we weer buiten op onze eigen
accommodatie.
De actiecommissie heeft gisteren alle bestelde broden, paashazen etc. geleverd gekregen en alles
klaargezet in de kantine. Super dat de actiecommissie deze actie heeft georganiseerd; we zijn blij
met het behaalde resultaat!
Inmiddels druppelen de aanmeldingen van vrijwilligers voor de Special Olympics binnen; fijn….
maar we zitten nog niet aan de 15 vrijwilligers per dag. Daarom nogmaals aandacht voor dit
sportieve toernooi.
Het bestuur wenst iedereen een goed en sportief veldseizoen toe!
Vriendelijke groet,
Esther van der Schee
Agenda:
13 april

Schoolkorfbaltoernooi onderbouw

21 april

Bestuursvergadering

18 mei

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw

25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

11 en 12 juni

Special Olympics

9 juli

Rommelmarkt

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
06-04

Marith Schreur

08-04

José de Jonge en Truus Zomer

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!

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

TAAKIE – stand van zaken
De teller staat op 67 ingevulde vrijwilligerstesten.

Paasactie
Hallo allemaal,
Alle producten die zijn besteld voor de paasactie zijn binnen. Deze kunnen morgen 4 april of
donderdag 7 april worden opgehaald vanaf 18.45 uur bij de kantine van T.O.P.
Het totale bedrag wat we hebben opgehaald met de actie bedraagt € 600,-. Wij willen iedereen
bedanken voor de inzet voor de actie. De kinderen die het meeste geld hebben opgehaald zijn
Jeslyn uit de E1 en Ties uit de C2. Zij zullen binnenkort een leuk cadeautje ontvangen.
Hartelijke groet,
De actiecommissie
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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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TOP’s got talent
Nee dit is geen oproep om weer te gaan oefenen voor de welbekende talentenjacht van TOP. Dit
keer gaan we namelijk niet op zoek naar playback talent maar gaan we met onze B- en C jeugd op
zoek hun talenten.
Afgelopen week hebben de spelers van B1, B2 en C1 een formulier meegekregen waarop zij hun
talenten kunnen aangeven. Misschien zijn ze goed met kinderen, vinden ze het leuk om iets te
organiseren of zijn ze super sociaal. Deze talenten kunnen dan ingezet worden binnen de
vereniging.
De spelers van de B en de tweedejaars C gaan 3x per jaar (veld-zaal-veld) een uurtje
onderzoeken waar hun talenten liggen binnen de vereniging. Enkele voorbeelden zijn:
Helpen bij een training van de jongste jeugd
Meekijken met een wedstrijd fluiten van de jongste jeugd
Helpen tijdens een kantinedienst
Meekijken/ helpen met het organiseren van een activiteit
Hand en spandiensten tijdens een evenement
Er zal altijd een volwassene aanwezig zijn en de jeugd heeft nooit alleen de verantwoordelijkheid
voor hun taak. We hopen zo, samen met de B en C spelers, er achter te komen waar hun talenten
liggen en/of waar ze zich nog verder willen ontwikkelen, bijvoorbeeld door een trainerscursus of
scheidsrechtersopleiding te gaan volgen.
15 april moeten de formulieren weer ingeleverd zijn bij de trainers. Zou u, als ouder, eens mee
willen kijken met uw kind naar dit formulier?
Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag:
jorritentamara@hotmail.com
Namens het bestuur,
Tamara van het Bolscher

Uitslagen zaterdag 02-04-2022
TOP (V) 1 was vrij
Juventa 3 - TOP (V) 2

16-15

NKC’51 7 – TOP (V) 3

11-7

TOP (V) B1 – Blauw Zwart B1

16-5

SDO (W) B2 - TOP (V) B2

7-4

Juventa C2 – TOP (V) C1

2-22

Achilles C1 - TOP (V) C2

1-13
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NKC’51 D2 - TOP (V) D1

2-8

AKC (Al) D1 - TOP (V) D2

14-3

DOS-WK E1 - TOP (V) E1

12-5

Zaterdag 02 april 2022
De laatste wedstrijden van deze zaalcompetitie. Een ietwat vreemde competitie met wedstrijden
die niet allemaal doorgingen en een Corona-lockdown. Twee teams (D1 en C1) waren al
kampioen, maar deze hadden in de laatste wedstrijd nog het doel om de competitie ongeslagen af
te sluiten. B1 kon kampioen worden door in de laatste wedstrijd te winnen om zo hun voorsprong
van 1 punt op HKC B1 te handhaven. De overige teams hadden uiteraard de uitdaging om de
laatste te winnen zodat je met een goed gevoel de zaalcompetitie kon afsluiten. E1 moest afreizen
naar Enschede om tegen DOS-WK E1 te spelen. De nummer 1 van de poule. Ook TOP E1 kon
geen vuist maken tegen deze tegenstander en met 12-5 werd de laatste wedstrijd verloren. Ook
D2 speelde tegen de nummer 1, AKC (Al) D1. Drie maal wist onze D2 te scoren. Er werden echter
14 tegendoelpunten geïncasseerd. Eindstand was 14-3. D1 speelde de laatste wedstrijd tegen
NKC’51 D2. Met gekleurde haren en vlaggetjes op de wangen ging onze D1 het veld in voor deze
wedstrijd en liet zien waarom ze bovenaan in de klasse stonden. Eindstand van de wedstrijd was
2-8. C2 speelde in Almelo tegen Achilles C1. Met dertien doelpunten voor en 1 tegen gingen de
punten mooi mee naar Vroomshoop. C1 speelde in Hardenberg tegen Juventa C2. Onder het
toeziend oog van een aantal ouders werd ook deze laatste wedstrijd met ruime cijfers gewonnen.
B2 speelde een soort van thuiswedstrijd. In Westerhaar was de zaal i.v.m. een beurs niet
beschikbaar, maar gelukkig was er in Vroomshoop wel ruimte zodat de wedstrijd gespeeld kon
worden. Met scheidsrechter van SDO ging de wedstrijd om 13:20 uur van start. Na 50 minuten
korfballen stond er een 7-4 eindstand op het scorebord. De punten gingen dus mee naar
Westerhaar. Tot slot speelde B1 in Vroomshoop tegen Blauw Zwart B1 met als doel om na 50
minuten korfballen meer doelpunten te hebben gemaakt dan de tegenstander, zodat ook onze B1
de kampioensvlag kon hijsen. Onder het toezien oog van veel ouders en overige belangstellenden
bleek al snel dat dat geen probleem zou zijn. De wedstrijd werd met een 16-5 eindstand
afgesloten. B1, C1 en D1 van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!
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VELD VOORJAAR 2022
De eerste trainingen op het veld zijn op maandag 4 april. Zaterdag 9 april staan er al een aantal
oefenwedstrijden in de planning.

Trainingstijden veld (vanaf maandag 4 april)
Team
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1

Maandag
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00

Donderdag
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00

Oefenwedstrijden veld
De op dit moment reeds geplande oefenwedstijden.
Zaterdag 9 april
10:00 uur
11:15 uur

SDO (W) D2 – TOP (V) D2
SDO (W) D1 – TOP (V) D1

Donderdag 14 april
19:00 uur

SDO (W) B2 – TOP (V) B2

De eerste competitiewedstrijden worden zaterdag 23 april gespeeld.
TOP C2 zaalseizoen 2021-2022
Het zaal seizoen is alweer ten einde. Een seizoen met veel onderbrekingen van wedstrijden en
trainingen i.v.m. corona. Voor elk team vervelend omdat zo het nodige ritme uit zowel trainingen
als wedstrijden bijdragen op sociaal als ook fysiek gebied. We begonnen met 12 spelers aan deze
competitie, wat best veel is. Eerste wedstrijd die we speelden, was dan ook best een uitdaging: 3
vakken van vier personen. Uiteindelijk hebben we nog 8 wedstrijden kunnen spelen, waarvan 2
gewonnen. 54 doelpunten voor en 47 tegen. Einstand: 5de in een poule van 7 teams. Waar overige
teams met grote cijfers onderuit gingen tegen de top 3 van de competitie speelden wij tegen hen
juist onze betere wedstrijden en wisten we de schade ondanks verlies, redelijk beperkt te houden.
Een seizoen met ups en downs mede door corona perikelen of blessures.
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Zo heb je 12 spelers en sta je op een zaterdag bij Juventa met 6 eigen spelers! 6 spelers in
verband met corona afwezig. Inmiddels trainen er bij de C2 14 kinderen! Nummer 13 is inmiddels
lid en nummer 14 is op ‘stage’ bij ons. Afgelopen zaterdag speelden we onze laatste zaalwedstrijd
van dit seizoen tegen Achilles. We kwamen wat moeilijk op gang. Toen we uiteindelijk op gang
kwamen, waren we ook niet meer te stoppen, wat resulteerde in een 1-13 overwinning! Knap
gedaan! Slechtste moment van deze wedstrijd: Cato kwam op haar pols te vallen en deze bleek
naderhand te zijn gebroken! Balen Cato! Beterschap en een voorspoedig herstel gewenst!! Team
bestond dit seizoen uit de volgende personen: Ties, Bram, Koen, Twan, ( Xilan ‘stage’), Mirthe,
Cato , Liss, Lisa, Tess, Evi, Isa, Emke en Mijcke. Leuk team wat de volle aandacht en sturing
nodig heeft. Voor 1 trainer/coach net iets teveel om eerlijk te zijn.
Tot op het veld!!
Edwin Gerrits
TOP C1 zaalseizoen 2021 – 2022
Afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van deze zaalcompetitie. Een zaalcompetitie die van start
ging in november, daarna een onderbreking door Corona, trainingen op vrijdagmiddag tussen
16:00 en 17:00 en vervolgens ging alles weer naar het ‘normale’. Nou ja, helemaal normaal niet,
want Corona ging rond door de vereniging en vele kids (en trainers) waren een week afwezig in
verband met besmettingen. Met uitzondering van de wedstrijden die niet gespeeld werden in de
lockdown, hebben wij alle wedstrijden kunnen spelen. Nadat we op het veld al overtuigend
kampioen waren geworden en in de wedstrijden weinig tegenstand kregen, mochten we het in de
zaal in een iets andere competitie proberen. We werden ingedeeld bij teams uit Drenthe. Alissa
kwam ons team versterken, zodat we met 10 spelers verder gingen. De eerste wedstrijd moesten
we uit tegen Roreko. We waren benieuwd wat ons te wachten stond, maar na een paar minuten
was al duidelijk dat we hier ook weinig tegenstand van kregen. De wedstrijd eindigde in een 0-16
overwinning voor ons. Ook de tweede wedstrijd, thuis tegen HHV, gingen we voortvarend van start
en wisten we 21 keer de bal door de korf te gooien. En verdedigend hadden we alles onder
controle en wisten we wederom de 0 vast te houden. En zo ging de competitie verder. Grootste
tegenstander deze zaalcompetitie waren we zelf. We wisten elke wedstrijd vele kansen te creëren,
maar in de afronding waren we lang niet altijd scherp. Wat soms de nodige frustraties opleverde,
omdat de bal er simpelweg niet inging. Dieptepunt was misschien de uitwedstrijd tegen HHV. Onze
eerste wedstrijd na de lockdown.
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Gebrek aan wedstrijdritme, geen compleet team, onderschatting of de wedstrijd niet serieus
nemen. Allemaal excuses, maar het feit was dat we als onze kansen gewoon niet afmaakten. De
eindstand was uiteindelijk 2-10. Geen vuiltje aan de lucht, gewoon een overwinning, maar zo
voelde het na afloop toch niet helemaal. Daarna werd de draad weer opgepakt en elke wedstrijd
werd met ruime cijfers gewonnen. In totaal speelden we 10 wedstrijden en staan op het eind van
deze competitie met 20 punten op plek nummer 1. Aan aantal wedstrijden voor het einde had ik
het team als doel gesteld om 200 doelpunten te scoren. Ik had me alleen verteld in het aantal
wedstrijden dat we nog moesten spelen… het was er 1 minder dan ik dacht. Toch kwamen we in
de buurt. De laatste wedstrijd tegen Juventa zouden we er 29 moeten maken. Echter in het begin
van de wedstrijd ontbrak de scherpte en kwamen we lange tijd niet tot scoren. Uiteindelijk wisten
we er 22 te maken en kregen er 2 tegen. De tweede doelstelling die ik het team mee had gegeven
was het aantal tegendoelpunten. Die doelstelling hebben we wel gehaald. Drie doelpunten was het
maximum dat we tegen kregen in een wedstrijd. Uiteindelijk hadden we een doelsaldo van +178;
193 voor en 15 tegen. Gemiddeld iets meer dan 19 doelpunten per wedstrijd voor en 1.5 tegen.
Was het nu leuk om zo’n competitie te spelen? Een keer met ruime cijfers winnen is leuk, een
tweede keer misschien ook, maar elke wedstrijd…dan gaat de glans er wel af. Ook voor de
tegenstanders was het niet leuk om tegen ons te spelen. Neemt niet weg dat het gewoon een
knappe prestatie blijft! Ik ben dan ook trots op jullie. Jullie enthousiasme, inzet, leergierigheid,
fanatisme en teamspirit is geweldig om te zien. We sluiten deze zaalcompetitie samen af met een
bezoek aan de zaalfinale in Ahoy Rotterdam. Vanaf komende week gaan we weer het veld op. Een
veldcompetitie waar we meer tegenstand kunnen verwachten. Onze eerste ervaring met het
wedstrijdkorfbal. Juventa, NKC’51 en Amicitia C1 zullen de tegenstanders zijn. We gaan zien hoe
ver en waar we staan met zijn allen! We hebben er zin in!

Groet Evelien
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Adverteerders
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
De Topper nr.30
3-4-2022

