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Van het bestuur
Het laatste jeugdkamp van T.O.P. was in 2019. Door alle coronaperikelen heeft het 3 jaar geduurd,
maar nu staat er dan eindelijk weer een kamp gepland. Op ons eigen vertrouwde stekkie wordt
een heuse camping gerealiseerd. Maar liefst 51 kinderen zullen hier 2 nachtjes gaan slapen!
Vanuit het bestuur wensen we alle kinderen en de kampleiding een heel leuk kamp toe.
De tweede avond van het schoolkorfbaltoernooi was zeer geslaagd. Ook nu waren er veel
deelnemende teams en de organisatie had alles goed voorbereid. Fijn dat dit alles weer mogelijk
is.
In de komende periode staan er nog een tweetal grote activiteiten gepland die de nodige aandacht
van een ieder zullen vragen: de Special Olympics in Vriezenveen (11 en 12 juni), en de
rommelmarkt (9 juli). We verwachten dat iedereen een bijdrage levert en de schouders eronder zet
om deze activiteiten tot een succes te maken.
En natuurlijk hebben we ook nog een paar korfbalzaterdagen voor de boeg!
Als bestuur blikken we ondertussen al een klein beetje vooruit naar onze JAV. Een vast
agendapunt is dan de invulling van het bestuur voor het komende jaar. Door een wisseling van
taken hebben we het penningmeesterschap voor nu ingevuld, maar er blijft ruimte in het bestuur
voor een nieuw lid. Dus als je bestuurlijke ambities hebt, T.O.P. een warm hart toedraagt en/of
gevraagd wordt als bestuurslid…… van harte welkom!
I.v.m. het Hemelvaartsweekend verschijnt er volgende week geen Topper.
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee
Agenda:
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

28-05 Wout Boshoeve & Carina Prenger-Oude Voshaar
29-05 Marry Inberg

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Uitslagen zaterdag 21-05-2022
TOP (V) 1 – Kesteren 1

15-16

TOP (V) 2 – NKC’51 3

14-10

TOP (V) 3 – KIOS’45 4

10-3

TOP (V) B1 – Thrianta B1

8-8

TOP (V) B2 – Amicitia B2

1-13

Amicitia C1 - TOP (V) C1

5-9

EKC 2000 C1 - TOP (V) C2

9-2

Centrum D1 – TOP (V) D1

2-7

TOP (V) D2 – EKC 2000 D1

10-2

TOP (V) E1 – KIOS’45 E2

6-1

Spannende en iets mindere spannende wedstrijden afgelopen zaterdag. Het eerste deed zich
afgelopen zaterdag te kort door met 1 doelpunt verschil te verliezen van Kesteren 1. Het tweede
speelde een fysieke wedstrijd tegen NKC’51 3. De punten bleven wel in Vroomshoop want er werd
met 14-10 gewonnen. Ons derde wist ook de eerste punten van deze veldcompetitie binnen te
halen. Met 10-3 werd er gewonnen van KIOS’45 4. B1 wist in de laatste seconden de gelijkmaker
te scoren tegen Thrianta B1. Spannend tot het einde, dus. B2 kon geen vuist maken tegen de
meiden van Amicitia B2. Met 1-13 werd er verloren. C1 was niet zo scherp in de wedstrijd tegen
Amicitia C1. Ze kwamen echter geen moment in de problemen en met een 5-9 stand gingen de
punten mee naar Vroomshoop. C2 speelde een kansloze wedstrijd tegen EKC 2000 C1. Na het
laatste fluitsignaal stond een 9-2 eindstand op het scorebord. D1 wist ook te winnen van Centrum
D1. In De Krim wisten onze Toppers 7 keer te scoren.
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Centrum gooide de bal twee keer door de korf. Eindstand 2-7. Onze viertallen, D2 en E1, wisten
beide overtuigend te winnen. D2 wist tien keer te scoren tegen EKC 2000 D1 en kreeg twee
doelpunten tegen, eindstand 10-2. E1 scoorde 6 keer tegen KIOS’45 E2 en kreeg 1 doelpunt
tegen, 6-1 eindstand.

TOP’s got Talent
Na twee jaar van afwezigheid is het op vrijdagavond 24 juni eindelijk weer tijd voor de TOP’s Got
Talent show. We hopen dat we met zijn allen het korfbalseizoen gezellig af kunnen sluiten in onze
kantine ‘t TOPhuus. De organisatie (jeugdcommissie) gaat er vanuit dat alle senioren en jeugd
teams deze avond een act gaan opvoeren. Tevens dagen we de ouders van onze jeugdleden uit
om jullie verborgen talenten op het podium te laten zien. Dus dames, heren, jongens en meisjes
denk alvast na over een hilarische act en we hopen jullie allemaal te zien op vrijdagavond 24 juni
(aanvang 19:30 uur)!!
Opgeven kan bij een van de leden van de JC (Danian, Gera, Ramona, Marjan of Evelien) of via
mail: wedsecjeugdtop@hotmail.com

JC
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Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 13 april en woensdag 18 mei stond weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op het
programma. Ook dit jaar deden weer alle scholen uit Vroomshoop mee, waardoor we weer een
leuk speelschema hadden voor beide avonden. Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor deze
twee sportieve avonden, zonder jullie was het niet zo'n groot succes geworden! Op naar volgend
jaar!
Groetjes,
Danian & Melissa
Van de kantinecommissie

Wij hopen dat iedereen zich welkom voelt in onze kantine, in ons “Tophuus”!

Na een oproep via de mail en Facebook hebben zich gelukkig vrijwilligers aangemeld voor
afgelopen zaterdag, waardoor de kantine toch open kon. Daar waren we erg blij mee, super!
Voor de aankomende tijd zijn de kantinediensten zo goed als gevuld.
Voor a.s. zaterdag hebben we iemand voor de 1e dienst onder voorbehoud, misschien is het fijn
als iemand zich aan wil melden als reserve? En voor de 2e dienst hebben we ook nog 1 persoon
nodig. Wie meldt zich aan??
Op donderdagavond 9 juni a.s. speelt ons 2e een wedstrijd. Het zou fijn zijn als de kantine dan ook
open is. Wie zou die kantinedienst willen draaien?? Het mooiste zou zijn als er 2 personen zich
aanmelden.
Aanmelden 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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Programma woensdag 25-05-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
20:00 Juventa 6

Uitteam

Accommodatie

TOP (V) 3

Sportpark
Kruserbrink
Hardenberg

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Programma zaterdag 28-05-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

Uitteam

Accommodatie

TOP (V) 1

Sportpark
Ossekoppelerhoek
Almelo

TOP (V) 2

Sportpark
Orderbos
Apeldoorn

13:15 KIOS’45 4

TOP (V) 3

Sportpark De
Dubbeltreffer
Sibculo

12:30 Thrianta B1

TOP (V) B1

Sportcomplex
(naast Tennishal
Maxx) Hoogeveen

Jesse
Heuvels

Fam. Heuvels, Fam.
Hees, Fam. Hemmer

Demi

Fam. Koes, Fam.
Poelman, Fam. van Dijk

15:30

Achilles (A)
1

12:15 Apeldoorn 4

11:15

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

C. Stam

09:15

10:00 Amicitia B2

TOP (V) B2

Sportpark het
Midden
Vriezenveen

12:15

12:00 TOP (V) C1

Amicitia C1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Lina

KNKV/ Merijn van der
Schee

10:30

11:00 TOP (V) C2

EKC 2000
C1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Bram

Hielke van der Schee

09:30

10:00 TOP (V) D1

Centrum
D1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Jill

Hedy Drent
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Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
12:15

09:45

13:30

EKC 2000
D1

10:30 KIOS’45 E2

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

TOP (V)
D2

Gem. Sportpark
Emmen

Pleun

Fam. Hendriksen, Fam.
Schreur

TOP (V) E1

Sportpark De
Dubbeltreffer
Sibculo

Romee

Fam. Purperhart, Fam.
Bosch

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Avereest
E1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Vajen

Programma zaterdag 04-06-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
09:30 TOP (V) E1

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.
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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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