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Van het bestuur
Afgelopen dinsdagavond was door de gemeente Twenterand een thema-avond “Twenterand
Sport” georganiseerd. Deze vond plaats in De Klaampe in Westerhaar. De ruim dertig aanwezigen
waren allen vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen en welzijnsorganisaties uit de
gemeente Twenterand. Doel van deze avond was om met de aanwezigen in gesprek te gaan om
ze zoveel mogelijk mensen met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen. Het ging onder
andere over uitdagingen en dromen om zover te komen. Als korfbalvereniging T.O.P. hebben we
als uitdaging, zeker om komende seizoenen voldoende mensen bij elkaar te krijgen om zowel op
recreatief als op prestatief niveau te kunnen korfballen. De laatste tien jaar zijn er veel jongeren in
de leeftijd 16 t/m 24 jaar die afscheid van onze vereniging hebben genomen om te gaan studeren
of werken op de zaterdagen. Helaas is daardoor de aansluiting tussen jeugd en senioren
weggevallen. De voorbij weken is al contact gezocht met een aantal oud-leden om toch weer te
gaan trainen/spelen. Tot op heden heeft dit helaas nog niet veel opgeleverd. Mocht je nog iemand
weten die het leuk vindt om weer te gaan korfballen meld het dan bij de TC.
Als je het hebt over dromen dan kijk ik toch verder naar de toekomst. Het zou mooi zijn als we de
komende jaren met elkaar gaan werken aan een grotere jeugdafdeling. We moeten beginnen met
de jongsten. Er zijn al wat initiatieven om het kangoeroekorfbal (voorheen welpen en
kabouterkorfbal) weer nieuwe leven in te blazen. Als bestuur vinden we het belangrijk om hier de
focus op richten. Mensen enthousiast maken om met deze doelgroep aan het werk te gaan maar
ook zorgen voor goede faciliteiten. Goeie uitdagende materialen, voldoende financiën om een
keer iets leuks te organiseren maar ook het kunnen gebruiken van de sporthal in de winter. Als we
met elkaar op deze manier een basis kunnen leggen voor de toekomst dan is korfbal over een
aantal jaren hopelijk weer een begrip in ons dorp. Met elkaar kunnen we het!
Peter van Blanken
NB. De volgende Topper verschijnt over 2 weken.
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

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 jarige de komende week:
12-04

Janneke Staman

Alvast van harte gefeliciteerd!!!

Hulp Special Olympics 11 en 12 juni 2022
Aanmelden kan nog steeds 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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VELD VOORJAAR 2022
Trainingstijden (jeugd) 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

Oefenwedstrijd donderdag 14 april

19:00 uur

SDO (W) B2 – TOP (V) B2

De eerste competitiewedstrijden worden zaterdag 23 april gespeeld. De speeldata voor de
aankomende veldcompetitie (zet het alvast in de agenda) zijn:
23 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei
11 juni is een ‘vrij’ weekend (i.v.m. de organisatie van de Special Olympics)
En tenslotte zaterdag 18 juni.

KENNISMAKINGSTRAINING KORFBAL
Afgelopen woensdag stond er een kennismakingstraining voor de kinderen van groep 2, 3 en 4 in
de planning. De weergoden leken ons niet goedgezind gezien de regen de hele dag, maar
gelukkig was het woensdag om 18:15 uur droog.
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De training werd bezocht door 17 kinderen die onder leiding van Annelie (met hulp van Danian,
Ramona, Anouk, Marit Bakhuis en Evelien) een leuke training afwerkten. Het enthousiasme was
groot en ondanks het frisse weer werd er fanatiek meegedaan aan alle oefeningen. Met als
afsluiting een estafette en tenslotte een bekertje ranja konden we terugkijken op een geslaagde
avond.

Op naar het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 en 4 (bij groep 2 helaas niet voldoende deelname)
komende woensdag! We hopen iedereen daar weer te zien. Zoals het nu lijkt in ieder geval onder
betere weersomstandigheden!!
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Jeugdkamp 2022
Hallo allemaal,
Na 2 jaar mag er dit jaar weer een kamp gehouden worden. Wij zijn met de kampcommissie al veel
aan het regelen en organiseren voor de jeugdleden. Wij hopen dan ook dat er veel jeugdleden
mee gaan. Het kamp wordt gehouden van 25 mei t/m 27 mei en de kosten bedragen € 25,- p.p.
Het thema van het kamp is dit jaar De Camping. Het kamp wordt dit jaar gehouden op het terrein
van T.O.P. De inschrijflijsten voor het kamp worden deze week uitgedeeld en willen we graag
uiterlijk 25 april weer in ontvangst nemen. De lijsten mogen worden ingeleverd bij Jolien of
Josette. Meer informatie en het programmaboekje van het kamp volgt nog. Ook is het belangrijk
om Facebook in de gaten te houden, daarop zal binnenkort ook informatie te vinden zijn over het
kamp.
Hartelijke groet,
De kampcommissie
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Schoolkorfbaltoernooi
Beste Toppers,
Aanstaande woensdag 13 april en woensdag 18 mei vindt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi
plaats. Wij vinden het fijn dat weer vele vrijwilligers willen helpen om het toernooi tot een succes te
maken. Ook zijn de schema’s meegestuurd, zodat je alvast kan kijken waar en hoe laat jij moet
helpen. Je hoeft deze schema’s niet te printen, dat gaan wij voor jullie regelen!
In de bijlage van de Topper is ook een uitleg meegestuurd voor het kameleon/scheidsrechter zijn
op het toernooi. Lees deze alsjeblieft alvast goed door!
Alle vrijwilligers zijn geen kameleon/scheidsrechter, maar wij hebben ook hulp nodig bij het
uitdelen van de hesjes, ophalen van de scores en het bijhouden van de scores op de dag zelf.
Wanneer jij jouw naam niet ziet staan, kun jij dus een van de andere taken hebben gekregen! Zorg
ervoor dat je sportieve kleding aan hebt en het liefst draag je ook zichtbare TOP kleding, zodat
eventuele mensen jou ook kunnen aanspreken.
Wij willen jullie vragen om graag op tijd aanwezig te zijn, dit is namelijk erg belangrijk! Wanneer je
vragen hebt kun je ze gerust nog stellen aan Danian: 06-55125346 of Melissa: 06-26473099.
Wanneer je toch onverwachts niet aanwezig kan zijn, verwachten wij dat jullie zelf voor een
vervanger zorgen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders, zussen/broers of teamgenoten.
Graag allemaal tot woensdag 13 april & woensdag 18 mei! Wij hopen er weer een geslaagd
toernooi van te kunnen maken met z’n allen!
Groetjes,
Danian & Melissa
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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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