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Van het bestuur
Afgelopen week is voor het eerst Taakie geactiveerd en niet zonder succes! Na enkele testen
onder de bestuursleden is daarna succesvol de kantinedienst ingevuld. Mochten er ouders en
leden zijn die binnen de club af en toe een taak willen vervullen meld je dan ook aan voor Taakie
zodat de vereniging op een brede groep vrijwilligers terug kan vallen op het moment dat er iets
ondernomen moet worden.
Woensdag a.s. zal het 2e deel van het schoolkorfbal toernooi gespeeld worden. De
weersvoorspellingen lijken goed uit te pakken en we hopen dan ook dat het net zo’n succes zal
worden als het 1e deel enkele weken geleden en dat we een mooi aantal nieuwe leden tegemoet
kunnen zien.
Ook is er afgelopen week een reparatie aan het kunstgrasveld uitgevoerd door de oplettendheid
van onze accommodatie commissie. Deze club mensen zijn er elke week en doen belangrijk werk
achter de schermen!
Qua sponsorzaken zijn er ook een aantal ontwikkelingen gaande. Het contract met De Groot
Vroomshoop is verbeterd en A.F. Bouwservice hebben we als nieuwe bordsponsor mogen
verwelkomen. Beide zijn we erg blij mee!
Rondom het kunstgrasveld hangt het echter nog altijd niet vol met borden. Wellicht zijn er ouders
die hun werkgever zover kunnen krijgen om TOP ook een warm hart toe te dragen? Of zijn er
ondernemers binnen uw kennissen kring die iets voor onze vereniging willen betekenen? Voor
vragen of aanmeldingen kunnen ze contact opnemen met ondergetekende.
Tot slot wensen we Marianne Gerrits een voorspoedig herstel toe na haar operatie van afgelopen
week. We hopen dat ze snel weer opknapt.
Hartelijke groet,
René 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

16-05 Marit Bakhuis
17-05 Sander Rozemuller

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
Uitslagen donderdag 12-05-2022
NKC’51 6 – TOP (V) 3

15-5

Uitslagen zaterdag 14-05-2022
TOP (V) 1 – RDZ 1

13-16

TOP (V) 2

niet gespeeld

TOP (V) 3 – NKC’51 6

3-18

TOP (V) B1 – HHV B1

10-9

TOP (V) B2 – EKC’2000 B1

0-25

TOP (V) C1 – NKC’51 C1

12-7

TOP (V) C2 – Juventa C3

17-2

SDO (W) D1 – TOP (V) D1

4-6

TOP (V) D2 – SDO (W) D2

8-4

TOP (V) E1 heeft niet gespeeld, omdat Avereest niet voldoende spelers had

Afgelopen zaterdag werden er zeven wedstrijden in Vroomshoop gespeeld. D1 speelde als enige
uit en deed dat niet onverdienstelijk. SDO (W) D1 werd in een spannende wedstrijd verslagen met
4-6. Twee teams speelden afgelopen zaterdag niet. De wedstrijd van TOP (V) 2 ging niet door in
verband met terugtrekking van de tegenstander. E1 moest spelen tegen Avereest E1, maar op
vrijdagavond kregen we bericht dat Avereest niet voldoende spelers had. Om half tien beet C2 de
spits van deze korfbaldag af. Onder het zonnetje ging onze C2 voortvarend van start. Binnen tien
minuten stond er al een 7-0 stand op het scorebord.
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In het restant van de wedstrijd werd nog tien keer gescoord. Twee tegendoelpunten moest onze
C2 incasseren. De eindstand was 17-2. Daarna was het de beurt aan D2 en B2. D2 speelde ook
tegen SDO (W). De dames gingen voortvarend van start en tijdens de wedstrijd werd acht keer
gescoord. SDO (W) D2 gooide de bal vier keer door de korf. Een mooie 8-4 overwinning dus. B2
speelde tegen EKC 2000 B1. B2 heeft de pech dat ze bij teams in zijn gedeeld die in score hoger
staan dan onze B2. Door de regionale indeling komt dit soms voor, omdat er niet meer teams met
eenzelfde score beschikbaar zijn. EKC 2000 was duidelijk te sterk voor onze B2. Eindstand van de
wedstrijd was 0-25. C1 was het volgende team dan binnen de lijnen mocht treden. Tegenstander
was NKC’51 C1. Er werd een spannende wedstrijd gespeeld, waarbij onze C1 in de tweede helft
duidelijk afstand nam van NKC’51 C1. De eindstand van de wedstrijd was 12-7. B1 speelde
tenslotte tegen HHV B1. In de eerste helft werd een voorsprong opgebouwd, de ruststand was 7-4.
Deze voorsprong werd aan het begin van de tweede helft nog vergroot. Daarna vergat B1 te
scoren en kwam HHV B1 terug tot 9-9. Uitermate spannend dus. Vlak voor tijd wist B1 het tiende
doelpunt te maken, zodat bij het einde van de wedstrijd een 10-9 stand op het scorebord stond. Dit
waren de wedstrijden van de jeugd. Er stonden nog twee seniorenwedstrijden op het programma.
TOP (V) 3 speelde tegen NKC’51 6 (net als afgelopen donderdagavond). Ook zaterdag was ons
derde niet opgewassen tegen het scorend vermogen van NKC’51 6. De eindstand was 3-18. De
zaterdag werd afgesloten door TOP (V) 1. Tegenstander was RDZ 1. Een team waar wel van
gewonnen zou kunnen worden. Dit liep echter was anders. Het ene vak van ons eerste kwam
moeizaam tot scoren, waardoor RDZ de voorsprong geleidelijk uit kon bouwen. Op het einde
kwam ons eerste nog terug en leek het nog even spannend te worden, maar de achterstand kon
niet meer wegwerkt worden. De eindstand van de wedstrijd was 13-16. Al met al was het weer een
gezellige TOP-dag! Fijn dat er tijdens de wedstrijden zoveel support langs de kant staat, dat alle
wedstrijden voorzien waren van een scheidsrechter en dat de kantine ook mooi bezet was.
Komende zaterdag spelen er wederom zeven teams thuis. C1, C2 en D1 moeten uit spelen.
Hieronder nog een aantal foto’s van een aantal wedstrijden van zaterdag.
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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.

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw
Beste Toppers,
Aanstaande 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 een sportieve kleding aanhebt 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 18 mei! Wij hopen er weer een geslaagd toernooi van te kunnen
maken met z’n allen!
Groetjes,
Danian & Melissa
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Wat mooi om te zien dat de mensen die we benaderd hebben vanuit Taakie al zo snel hebben
gereageerd en ingepland wilden worden voor de kantinedienst!
Super! Zo krijgen we de kantine weer gezellig vol!
Niet alle diensten zijn nog gevuld, dus aanmelden mag en kan nog steeds. Een overzicht van de
bardiensten is weer bijgevoegd.
Dus geef je op!! Het zou fijn zijn als we bij elke dienst 2 personen hebben.
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
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
10:00 - 13.00
13.00 -15.00
15.00 - 17:00
17.00 - 19.00

Naam
Angelique Sanders & Karin Krahwinkel

Kantinedienst
Tijd
9.15 - 11.30
11:30 - 14.00

Naam

Kantinedienst
Tijd
9.45 - 12.30 uur

Naam
Mart Luchies

Programma zaterdag 21-05-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

Uitteam

Accommodatie

15:30 TOP (V) 1

Kesteren 1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

17:00 TOP (V) 2

NKC’51 3

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

14:00 TOP (V) 3

KIOS’45 4

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

12:15

12:45 TOP (V) B1

Thrianta B1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Jesse
Hees

11:00

11:30 TOP (V) B2

Amicitia B2

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Roosmarijn Hielke van der Schee

10:45

11:30 Amicitia C1

TOP (V) C1

Sportpark het
Midden
Vriezenveen

Kristian

Fam. Wessels, Fam.
Kassies, Fam. Westerink

12:45

14:00

TOP (V) C2

Gem. Sportpark
Emmen

Mijcke

Fam. Gerrits (Mirthe),
Fam. Hartman, Fam. van
der Veen, Fam. Teunis

10:10

11:10 Centrum D1

TOP (V) D1

Veld Centrum
De Krim

Saar

Fam. van Oenen, Fam.
Meijerink, Fam. Niks

11:15

11:45 TOP (V) D2

EKC 2000
D1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Vera

Justin Drent

10:15

10:45 TOP (V) E1

KIOS’45 E2

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Avalon

Mart Lüchies

EKC 2000
C1
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Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

J Huisinga

Dinand de Groot

Merijn van der Schee

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