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Van het bestuur
Gefeliciteerd met onze club! Vandaag [zondag] is het precies 84 jaar geleden dat onze vereniging
werd opgericht. Dat gebeurde namelijk op 8 mei 1938. Dit bleek geen gunstig moment, want twee
jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Maar toch zetten de mensen van het eerst uur door,
ondanks die moeilijke tijd. Na de oorlog wilden de Nederlanders weer van hun vrijheid genieten.
De laatste anderhalf jaar van de oorlog waren namelijk heel heftig geweest. Alle verenigingen
gingen, wel met heel weinig middelen, een bloeiperiode tegemoet. En ook onze club werd in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog een bloeiende vereniging.
Nu, 84 jaar later, zijn er wel overeenkomsten met de tijd van toen. Al realiseer ik mij ook wel dat er
niets te vergelijken is met een oorlog. Maar overeenkomsten zijn er zeker. Ook nu hebben we
[hopelijk] een flinke crisis achter de rug. Door corona lag het verenigingsleven de afgelopen twee
jaar min of meer stil. Maar inmiddels zijn er weer veel positieve dingen te melden;
schoolkorfbaltoernooi, jeugdkamp, Special Olympics, rommelmarkt en natuurlijk een competitie die
eindelijk weer gespeeld kan worden en trainingen die weer bezocht mogen worden. Ook in de
afgelopen twee jaar zetten een groot aantal mensen binnen onze vereniging door, ondanks de
coronacrisis. De geschiedenis leert dat dit uiteindelijk maar één ding kan betekenen, en dat is dat
onze vereniging een nieuwe bloeiperiode tegemoet zal gaan. Al zal het nog wel wat tijd en inzet
van ons allen vergen voor we daar zijn.
Enno de Boer

Agenda:
18 mei

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw

25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

2 juni

Bestuursvergadering

11 en 12 juni

Special Olympics

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

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

12-05 Cas & Luuk Wessels
13-05 Mart Lüchies
14-05 Aniek Meijerink

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
Uitslagen zaterdag 07-05-2022
TOP (V) 1 – SEV 1
TOP (V) 2
TOP (V) 3 – Juventa 6
TOP (V) B1 – SDO (W) B1
TOP (V) B2 – NKC’51 B2
TOP (V) C1 – Juventa C1
TOP (V) C2 – Thrianta C2
Amicitia D3 – TOP (V) D1
TOP (V) D2 – Achilles (A) D2 6-9
TOP (V) E1 – Centrum E1

13-10
niet gespeeld
7-15
9-3
0-13
6-3
11-9
3-5
8-2

Onder het genot van het zonnetje hadden we afgelopen zaterdag een vol programma in
Vroomshoop. De eerste teams die op het veld stonden waren de E1 en de C2. Beide teams wisten
de wedstrijd winnend af te sluiten. C2 won met 11-9 van Thrianta C2 en E1 wist met 8-2 te winnen
van Centrum E1. Daarna was het de beurt aan B2 en D2. Helaas verliep de wedstrijd voor deze
beide teams wat minder. B2 kwam niet tot scoren. NKC’51 had daar minder moeite mee. De
eindstand was 0-13. D2 gooide de bal zes keer door de korf. De tegenstander, Achilles (A) D2
lukte dat negen maal. Eindstand 6-9. C1 speelde een wedstrijd tegen Juventa C1. Het was geen
doelpuntrijke wedstrijd maar met zes gescoorde doelpunten en drie tegendoelpunten was C1 na
50 minuten korfballen de winnaar. B1 speelde tegen SDO (W) B1. De vorige wedstrijd in
Westerhaar werd verloren, maar in Vroomshoop lieten onze Topper zien dat er niet veel te halen
viel voor SDO(W) B1. Met een 7-0 ruststand was de eindstand van de wedstrijd uiteindelijk 9-3.
Het derde speelde tegen Juventa 6. Er werd 22 keer gescoord in deze wedstrijd. Zeven maal door
onze Toppers. Juventa wist 15 keer te scoren. Eindstand 7-15. Tenslotte speelde TOP (V) 1 tegen
SEV 1. De uitwedstrijd werd met klein verschil verloren, dus alle reden om samen de mouwen op
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te stropen om de punten dit keer in Vroomshoop te houden. De start van de wedstrijd was voor
SEV en ons eerste stond al snel tegen een achterstand aan te kijken. Toch lukte het om deze
achterstand weg te werken en de voorsprong te nemen. Na 60 minuten korfbal stond er een 13-10
eindstand op het scorebord. De punten bleven mooi in Vroomshoop. Tenslotte was er nog een
team dat uit moest spelen. Om half negen vertrok onze D1 richting Vriezenveen om daar tegen
Amicitia D3 te spelen. Deze wedstrijd werd gewonnen met 3-5. Komende zaterdag hebben we
weer een vol programma in Vroomshoop. Dus kom gezellig langs om een of meerdere wedstrijden
te bekijken!
Verslag TOP (V) C2 – Thrianta C2
Het was een leuke spannende wedstrijd. We scoorden als eerste toen stond het 1-0 maar kregen
er direct 3 tegen toen stond het dus 1-3. Toen kwamen we weer gelijk met 3-3. Na de rust gingen
we verder. Uiteindelijk kwam Thrianta met 8-9 voor toen dacht onze coach: dit winnen we niet
meer, maar we kwamen nog terug met drie snelle doelpunten. Toen was het 11-9 en dat was ook
de einstand.

Groetjes
Mirthe Gerrits van TOP (V) C2

Informatie vanuit het KNKV - Digitaal korfbalcongres 2022
Het korfbalcongres is terug! Het is tijd om elkaar weer te inspireren en samen naar de toekomst te
kijken. Tijdens het digitale korfbalcongres, dat plaatsvindt van 9 tot en met 13 mei, zoomen experts
samen met verenigingen in op trends en ontwikkelingen. Dit doen zij die week met diverse
workshops voor bestuurders, trainers, coaches en scheidsrechters. Een mooie kans om jezelf
verder te ontwikkelen vanuit huis én om zo als vereniging verder te bouwen aan sterk
verenigingskader.
Programma
De congresweek start maandagavond 9 mei met een introductie van het hoofdthema: trends en
ontwikkelingen. Hierna vinden verdeeld over de week acht workshops plaats, waarbij elke
workshop gericht is op een specifieke doelgroep. Hieronder vind je een overzicht van alle
workshops en zie je wanneer deze plaatsvinden.
Dag
Maandag 9 mei
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei

Tijd
20.15-21.00
18.30- 19.30
19.15-20.15
19.15-20.15
20.30-21.30
19.15-20.15

Workshop
Trends en ontwikkelingen
Analyse en wedstrijdvoorbereiding
Teamsamenstelling en selecteren
Zichtbaarheid
Zichtbaarheid
Veilig in je sport
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Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 13 mei

20.30-21.30
19.15-20.15
20.30-21.30
19.15-20.15
20.15-20.30

Mentale weerbaarheid voor scheidsrechters
Ledenwerving en ledenbehoud
Iedere scheidsrechter is uniek
Verenigingsarbitrage
Afsluiting

Aanmelden
Heb je interesse in één of meerdere workshops? Meld je dan aan via dit
aanmeldformulier: https://www.knkv.nl/aanmelden-digitaal-korfbalcongres-2022/ Wil je meer weten
over de inhoud van bovenstaande workshops? Hieronder vind je per workshop een korte
beschrijving.
Workshops
Trends en ontwikkelingen
Tijdens deze startworkshop gaan diverse experts en voorzitters vanuit de sportwereld met elkaar in
gesprek over de toekomst van de sport en de positie die korfbal daarbij kan innemen. Hoe
ontwikkelt het sportlandschap zich de komende jaren en welke impact heeft dit op de bonden en
verenigingen?
Sprekers: Marc van den Tweel (algemeen directeur NOC*NSF), Irene van Rijsewijk (voorzitter
KNKV) en Henry van Meerten (directeur KNKV).
Analyse en wedstrijdvoorbereiding
Wat is het belang van een goede wedstrijdanalyse en wedstrijdvoorbereiding? Wat komt hierbij
kijken en hoe zet je dit in om je team optimaal te kunnen laten presteren? Een bekende trainer,
coach en speler van hoog niveau gaan tijdens deze workshop in op de diverse elementen van een
wedstrijdanalyse en wedstrijdvoorbereiding.
Sprekers: Jan Niebeek (bondscoach TeamNL Korfbal), Ard Korporaal (coach Fortuna/Delta
Logistiek) en Jessica Lokhorst (speelster TeamNL Korfbal).
Zichtbaarheid
Voor verenigingen wordt het steeds belangrijker om zichtbaar te zijn en te blijven. Hoe kom je als
vereniging op het netvlies van de potentiële sporters en hoe zorg je ervoor dat deze sporters lid
willen worden? Tijdens deze interactieve workshop ga je aan de hand van diverse tools aan de
slag met deze vragen. Voor deze workshops geldt een maximum aantal deelnemers. Dit aantal is
bereikt en daarom is het niet meer mogelijk om jezelf aan te melden voor deze workshops.
Sprekers: Daniëlle Krijger (verenigingsondersteuner en werkzaam bij Start2Create) en Rick de
Jong (sportmarketeer en werkzaam bij Start2Create).
Verenigingsarbitrage
Een goed scheidsrechtersbeleid draagt bij aan een prettig en veilig sportklimaat. De kwaliteit en
het plezier van het korfballen zal daardoor toenemen. Maar hoe krijg je jouw scheidsrechtersbeleid
op orde en hoe vul je dit in? Wat zijn basis-skills die je scheidsrechters kunt meegeven?
Spreker: Peter van der Terp (Korfbal Leaguescheidsrechter).
Veilig in je sport
Tijdens deze workshop creëren we bewustwording over hoe we met elkaar omgaan binnen het
korfbal. Gewenst gedrag is tijdens deze workshop het uitgangspunt. Vanuit het gesprek gaan we in
op hoe je dit onderwerp als vereniging bespreekbaar kunt maken.
Sprekers: Marita Verkaik, Job van Eunen, Jennifer Tromp en Mamoun Loukili.
De Topper nr.34
8-5-2022

Mentale weerbaarheid voor scheidsrechters
Op alle niveaus krijgen scheidsrechters te maken met weerstand. Bijvoorbeeld van spelers,
coaches of publiek. Dit kan invloed hebben op de prestatie en het plezier als scheidsrechter. Hoe
ga je het beste met deze weerstand om? Hoe word je mentaal weerbaar en behoud je controle
over je prestaties en plezier, in welke situatie dan ook? En wat kun je als vereniging doen om te
zorgen voor een positief sportklimaat rondom scheidsrechters?
Spreker: Berthold Komduur (topscheidsrechter KNKV en referee coach IKF).
Ledenwerving en ledenbehoud
Om leden te werven en te behouden kun je aan heel veel knoppen draaien. Met welke aanpak
hebben verenigingen successen behaald op dit gebied en welke tips en trucs hebben zij voor
andere verenigingen? En wat is de psychologie achter het binden van leden? Tijdens deze
workshop doe je brede inspiratie op.
Sprekers: Esther Kloosterman (verenigingsadviseur KNKV), Petra Leijten (jeugdcoördinator ASVD)
en verenigingen AW.DTV, Wit-Blauw/Green Organics en Unitas/Perspectief.
Iedere scheidsrechter is uniek
Je eigen gedrag heeft altijd invloed op je omgeving, dit geldt ook voor scheidsrechters. Wie ben je
als scheidsrechter en hoe heeft jouw gedrag invloed op je omgeving? Tijdens deze workshop
delen diverse scheidsrechters verhalen, anekdotes, stellingen en ervaringen over de relatie tussen
gedrag en omgeving.
Sprekers: Stan de Groot (Korfbal Leaguescheidsrechter), Jeffrey Miechels (Korfbal
Leaguescheidsrechter) en Willeke Kersten (scheidsrechter).
Teamsamenstelling en selecteren
Uit onderzoek blijkt dat het indelen van teams op basis van plezier bijdraagt aan ledenbehoud en
toch wordt er vaak ingedeeld op basis van niveau. Op basis van welke waardes kunnen we teams
indelen bij de jeugd? Hoe kijken verenigingen hiernaar en waar lopen zij in de praktijk tegen aan?
Sprekers: Dolf Nijbroek (korfbaladviseur KNKV), Carlo de Vries (korfbaladviseur KNKV), Margot
Schilp (KZ/Thermo4U), Keetie Burger en Martin van Hinte.
Meer informatie is te vinden via de volgende link: https://www.knkv.nl/korfbalcongres/
Hulp Special Olympics 11 en 12 juni 2022
Gisterenmiddag zijn meerdere mensen op het sportveld rechtstreeks benaderd om zich op te
geven als vrijwilliger voor de Special Olympics. Zo’n vraagrondje is altijd effectief…. meerdere
mensen hebben zich aangemeld; hartelijk dank!
Binnen nu en 2 weken krijgen alle mensen die zich opgegeven hebben via de mail informatie over
wat er van hen verwacht wordt (hoe laat wordt je verwacht, wat ga je doen, etc.). Voor een hapje
en drankje wordt uiteraard gezorgd!
Ondanks de extra aanmeldingen van vrijwilligers hebben we m.n. op zondag 12 juni nog mensen
nodig. Aanmelden kan nog steeds door een mailtje te sturen naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
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Lidmaatschap volgend seizoen
Willen spelende leden, die volgend seizoen niet willen of kunnen korfballen, zich vóór 25 mei
afmelden bij het secretariaat (secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com). Voor 1 juni moeten de nieuwe
teams voor volgend seizoen opgegeven worden. Het is voor het wedstrijdsecretariaat fijn om dan
over de juiste informatie te beschikken.

Wisten jullie al dat je in onze kantine een lekker bakje patat kunt bestellen voor maar liefst

€ 1,00???
En dan krijg je de saus er

gratis bij!

En dat niet alleen, we hebben lekkere tosti’s, lekkere snacks en om het helemaal compleet te
maken….diverse drankjes!
Dus, kom je kijken bij een wedstrijd of heb je net gekorfbald, kom gezellig in de kantine of ga
lekker op ons terras zitten!
We moeten er wel bij zeggen dat we nog wel een aantal vrijwilligers nodig zijn zodat er ook
daadwerkelijk gezellig in de kantine en op terras gezeten kan worden.
Voor a.s. zaterdag hebben we ook nog een aantal mensen nodig. En voor de zaterdagen erna
hebben wij helaas nog helemaal geen vrijwilligers.
Dus geef je op!! Het zou fijn zijn als we bij elke dienst 2 personen hebben.
Een overzicht van de bardiensten is bijgevoegd.
Opgeven kan via onze website www.top-vroomshoop.nl, klik op contact en vervolgens kies je bij
“waar moet de mail naar toe”, voor de kantinecommissie.
Een WhatsApp kan ook, onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.
Hartelijke groet van de kantinecommissie,
Jorrit van het Bolscher (06-50451354) en Kyra Wessels (06-25252574)
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Indeling kantine
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022

09:30 TOP E1
09:30 TOP C2
10:30 TOP D2
10:30 TOP B2
11:00 SDO D1
11:45 TOP C1
12:45 TOP B1
14:00 TOP 3
15:30 TOP 1

Zaterdag 14-05-2022
Avereest E1
Juventa C3
SDO D2
EKC 2000 B1
TOP D1
NKC '51 C1
HHV B1
Juventa 6
RDZ 1

VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
WESTERHAAR
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP

21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022

Zaterdag 21-05-2022
10:45 TOP E1
KIOS '45 E2
11:10 Centrum D1
TOP D1
11:30 Amicitia C1
TOP C1
11:30 TOP B2
Amicitia B2
11:45 TOP D2
EKC 2000 D1
12:45 TOP B1
Thrianta B1
14:00 EKC 2000 C1
TOP C2
14:00 TOP 3
KIOS '45 4
15:30 TOP 1
Kesteren 1
17:00 TOP 2
NKC '51 3

VROOMSHOOP
DE KRIM
VRIEZENVEEN
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
EMMEN
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP

28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022

Zaterdag 28-05-2022
10:00 TOP D1
Centrum D1
10:00 Amicitia B2
TOP B2
10:30 KIOS '45 E2
TOP E1
11:00 TOP C2
EKC 2000 C1
12:00 TOP C1
Amicitia C1
12:30 Thrianta B1
TOP B1
13:15 KIOS '45 4
TOP 3
12:15 Apeldoorn 4
TOP 2
13:30 EKC 2000 D1
TOP D2
15:30 Achilles 1
TOP 1

VROOMSHOOP
VRIEZENVEEN
SIBCULO
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
HOOGEVEEN
SIBCULO
APELDOORN
EMMEN
ALMELO

18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022

Zaterdag 18-06-2022
10:00 SDO D2
TOP D2
10:00 Juventa C3
TOP C2
10:30 TOP D1
SDO D1
10:45 NKC '51 C1
TOP C1
11:15 Avereest E1
TOP E1
13:00 EKC 2000 B1
TOP B2
13:30 HHV B1
TOP B1
13:30 NKC '51 6
TOP 3
14:00 DVO/Accountor 5 TOP 2
15:30 Hellas '63 1
TOP 1

WESTERHAAR
HARDENBERG
VROOMSHOOP
NIJVERDAL
DEDEMSVAART
EMMEN
HOLLANDSCHEVELD
NIJVERDAL
BENNEKOM
NUNSPEET
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Kantinedienst
Tijd
8:45 - 11.00
11:00 - 13.00
13:00 - 16:00
16:00 - 18.00

Naam
Danian Coenraad & Kyra Wessels
Marit Zomer
Ghislaine Knol
Henk George de Groot & Sabine Kottier

Kantinedienst
Tijd
10:00 - 13.00
13.00 -15.00
15.00 - 17:00
17.00 - 19.00

Naam

Kantinedienst
Tijd
9.15 - 11.30
11:30 - 14.00

Naam

Kantinedienst
Tijd
9.45 - 12.30 uur

Naam

Programma donderdag 12-05-2022
Aanwezig Aanvang
/ Vertrek

Thuisteam

20:30 NKC’51 6

Uitteam

Accommodatie

TOP (V) 3

Sportpark
Gagelman
Nijverdal

Programma zaterdag 14-05-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
Uitteam
/ Vertrek
15:30 TOP (V) 1

RDZ 1

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

A. Geerling

TOP (V) 2 is vrij i.v.m. terugtrekking Oost Arnhem 4

14:00 TOP (V) 3

NKC’51 6

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

12:15

12:45 TOP (V) B1

HHV B1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Lissa

Hielke van der Schee

10:00

10:30 TOP (V) B2

EKC 2000 B1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Ilse

Albert Wessels

11:15

11:45 TOP (V) C1

NKC’51 C1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Kristian

KNKV/ Merijn van der
Schee

09:00

09:30 TOP (V) C2

Juventa C3

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Bram

Justin Drent

Sem

Fam. Ekkel, Fam. Maris,
Fam. de Jager, Fam.
Niks

Marith

10:15

11:00 SDO (W) D1

TOP (V) D1

Veld SDO
WesterhaarVriezenveense
Wijk

10:00

10:30 TOP (V) D2

SDO (W) D2

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop
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Dinand de Groot

Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

09:00

Avereest E1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Romee

Mart Luchies

09:30 TOP (V) E1

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