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Van het bestuur
Na ruim twee jaar van voorbereiding hebben dit weekend de Special Olympics plaatsgevonden.
Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in meer dan 190 landen
die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door
middel van het organiseren van sportevenementen. In 2020 kwam bij het bestuur een brief binnen
om als vereniging deze Special Olympics, categorie korfbal, te faciliteren en mede te organiseren.
In eerste instantie wilden we deze graag als T.O.P. in Vroomshoop organiseren. Esther en Dinand
zijn namens het bestuur naar de eerste vergaderingen geweest en al snel werd duidelijk dat ook
Amicitia mee wilde doen om dit evenement tot een succes te maken. Omdat er veel wedstrijden
afgewerkt moeten worden was de accommodatie van Amicitia geschikter. Besloten werd om het
toernooi daar te organiseren en dat wij als vereniging ook mee zouden werken. Esther en Dinand
hebben de laatste twee jaar erg veel tijd in de voorbereidingen gestoken. Er was een goede
samenwerking tussen de gemeente Twenterand, Amicitia en de mensen vanuit Special Olympics.
Dit weekend kwam het vooral aan op de vrijwilligers die zich hadden opgegeven om mee te
helpen. Tijdens het toernooi droop het enthousiasme, de vreugde en het fanatisme af van de
korfballers in het veld. Mooi om te zien hoe ook een tegenstander staat te juichen als iemand een
mooi doelpunt maakt. Ook prachtig dat de scheidsrechter bijna altijd instemming krijgt van alle
spelers als hij een beslissing heeft genomen. Als vereniging hebben we ons weer eens van onze
beste kant laten zien. Ik wil namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet.
Chapeau!
Het seizoen loopt ten einde. De laatste wedstrijden worden volgend weekend gespeeld. De
mannenavond en natuurlijk de rommelmarkt staan nog op het programma. De laatste Topper
verschijnt binnenkort ook. Dit is nog steeds ons belangrijkste communicatiemiddel. Tegenwoordig
wordt er ook veel gecommuniceerd via WhatsApp. Logisch in de digitale tijd waarin we leven. Het
zorgt er echt wel voor dat dingen die in groepsapps gedeeld worden daar vaak ook blijven. Een
oproep vanuit het bestuur is om na te denken over wat er ook gedeeld kan/moet worden via de
Topper zodat alle leden op de hoogte blijven van lopende zaken. Dit kan het verenigingsgevoel
alleen maar stimuleren. DOE ER ONS VOORDEEL MEE!
De laatste tien jaar hebben we een enorme terugloop van spelende seniorenleden. Een zorgelijke
ontwikkeling. Dit jaar zet dit zich helaas door. Bij het derde stoppen enkele mensen. Het derde
speelde jaren breedtekorfbal en had een gezellig team. Ook het tweede kan komend seizoen geen
voltallig team meer op de been brengen. Dit team was tot op heden een prestatief team dat in het
wedstrijdkorfbal uitkwam. Je zou zeggen dat dan het tweede en derde samengevoegd kunnen
worden zodat iedereen kan blijven spelen. Het verschil in beleving tussen de mensen die in deze
teams spelen is echter erg groot. Mensen uit het derde willen geen prestatief korfbal spelen en
mensen uit het tweede vinden het toch lastig om hun ambities naar beneden bij te stellen. Erg veel
leden hebben daarom besloten om hun lidmaatschap voor komend seizoen op niet-spelend te
zetten. Ze dragen de club wel een warm hart toe en eigenlijk zouden ze ook graag willen spelen.
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Er komt binnenkort nog actie om te kijken of we er leden bij kunnen krijgen zodat één van beide
teams of zelfs beide teams kunnen blijven bestaan. Een andere mogelijkheid is om mensen die
toch graag verder willen bij elkaar te zetten en te kijken of er één team gevormd kan worden. Dit
zou eventueel ook een midweekteam kunnen worden. Wordt vervolgd......
Alan Burchartz is 4 jaar onze hoofdtrainer geweest. Het waren geen gemakkelijke jaren door de
krimpende selectie en Corona. We willen hem danken voor z’n inzet. Komende donderdag is de
laatste officiële training die Alan zal geven. Het bestuur zal gepast afscheid van hem nemen.
Mocht je Alan ook willen bedanken dan kan dat voor de training om 19.45 uur. Nogmaals dank en
we willen Alan veel succes wensen bij de Duitse topclub Pegasus!
Met vriendelijke groet,
Peter van Blanken
Agenda:
24 juni

Top’s got Talent

25 juni

Mannenavond

30 juni

Bestuursvergadering

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
12-06 Jeffrey Bakker
15-06 Lissa Drenthen & Jaap Bakker
17-06 Britt de Boer & Chester Hemmer

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!
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Lief en leed
Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, is ons trouwe T.O.P.-lid Marianne Gerrits al enige tijd
ernstig ziek. Na een tweetal operaties heeft ze eind juni een nieuwe afspraak in het ziekenhuis
gepland staan.
Marianne heeft aangegeven een kaartje zeer op prijs te stellen!
Haar adres is: Meeuwenweg 32
7687 AL Daarlerveen

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
De eerste opgave is ondertussen al binnen. Hartstikke mooi! We verwachten er uiteraard
nog meer!!!!
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Rommelmarkt
Toppers, ouder(s) en verzorgers),
Na 2 jaar kunnen we eindelijk weer een rommelmarkt organiseren. Dit jaar zal de rommelmarkt
plaatsvinden op zaterdag 9 juli. Om deze dag tot een groot succes te maken, is er veel hulp nodig
van jullie allemaal. De week voor de rommelmarkt worden de spullen opgehaald in Vroomshoop.
Hiervoor zijn we ouder(s), verzorger(s) en leden nodig die willen rijden met een kar en lopers van
alle leeftijden. De vrijdag voor de markt zorgen we ervoor dat de markt weer door een ringetje te
halen is. Ook hier kunnen we veel hulp bij gebruiken. Tot slot de zaterdag zelf, waar we veel
mensen voor verschillende taken nodig zijn! De rommelmarkt is een belangrijke actie voor de
vereniging en alleen met jullie hulp gaat dit een succes worden! Omcirkel de week van 4 t/m 9 juli
dan ook nu al in je agenda en kom gezellig helpen! We maken er weer een TOP-week van!
Groetjes,
De rommelmarktcommissie

Mannenavond!!!!
Zaterdagavond 25 Juni staat (eindelijk) weer een “mannenavond “op de planning.
Met “Kearls a-leenig" maken we er een ouderwets feestje van.
Die avond is dan voor alle 18+ mannen, dus leden van T.O.P. maar ook partners van leden en
vaders. We willen rond 20:00 uur beginnen in ons eigen Tophuus.
Zeg het voort en tot Zaterdag 25 Juni
Tot dan, De Mannen.

Special Olympics – enkele foto’s
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Jaarverslagen
Nu het korfbalseizoen bijna afgelopen is, kunnen de jaarverslagen van de verschillende
commissies opgesteld gaan worden ter voorbereiding van de JAV in september.
Graag ontvangt het bestuur van alle commissies een (kort) jaarverslag waarin beschreven wordt
wat de commissie georganiseerd/gerealiseerd heeft.
De jaarverslagen kunnen voor 1 augustus gemaild worden naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
WE KUNNEN HET DAK OP
Nee, zo bedoel ik dat niet.
Ik bedoel: We kunnen letterlijk het dak op.
Met medewerking van onze TOP Partner

hebben we een ladder kunnen aanschaffen.
Zo kunnen we veilig op de daken van onze gebouwen klimmen om ook daar de nodige
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
De accommodatie commissie
Klaas de Groot
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WE HEBBEN MOT
Ook niet.
Maar wel dat het enige buxushaagje op onze accommodatie ook ten prooi is gevallen aan de
buxusmot.
We zijn op zoek naar een tweetal vrijwilligers die het buxushaagje willen verwijderen en afvoeren.
De accommodatie commissie
Contact:
Klaas de Groot
 642154
Pasfoto’s aanpassen in Sportlink
In de Sportlink Club app kunnen in de periode van 27 juni t/m 9 september de pasfoto’s aangepast
worden.

Uitslag dinsdag 07-06-2022
Thrianta B1 – TOP (V) B1

8-7

Afgelopen weekend een vrij weekend in verband met de Special Olympics. Er is in de afgelopen
week nog wel 1 wedstrijd gespeeld. B1 speelde in Hoogeveen tegen Thrianta B1. Het was een
spannende wedstrijd en B1 verloor helaas met 1 doelpunt verschil. Eindstand van de wedstrijd was
8-7. Komende zaterdag staat de officieel de laatste ronde van deze veldcompetitie op het
programma. Er zijn echter al een aantal wedstrijden verplaatst. Dat houdt in dat er 25 juni ook nog
teams in actie komen. Nadat E1 afgelopen zaterdag het kampioenschap binnen wist te halen, zijn
er nog een aantal teams die die mogelijkheid ook hebben. D1 moet nog twee wedstrijden te
spelen. Donderdag 23 juni is de nummer 2, SDO (W) de tegenstander. Bij winst is het
kampioenschap een feit. Bij verlies zal de laatste wedstrijd, op zaterdag 25 juni, sowieso
gewonnen moeten worden. TOP (V) D2 speelde de laatste wedstrijd tegen EKC 2000 gelijk. Ons
D2-team heeft nu 1 punt achterstand op de nummer 1 Achilles (A) D2. Nog een kleine kans op het
kampioenschap, maar dan zal Achilles wel punten moeten laten liggen. Voor D2 sowieso van
belang om de laatste wedstrijd, die gespeeld gaat worden op 25 juni, te winnen. Ook C2 moet nog
twee wedstrijden spelen. Eerst tegen Juventa C3 en tenslotte, op 25 juni, tegen EKC 2000 C1.
Onze C2 staat momenteel twee punten achter op de nummer 1 EKC 2000 C1. Beide wedstrijden
zouden gewonnen moeten worden om op een gelijk aantal punten te komen met EKC 2000 C1.
C1 speelt komende zaterdag de laatste wedstrijd.
De Topper nr.38
12-6-2022

Tegenstander is NKC’51 C1. C1 staat momenteel op plek 1 met 1 punt voorsprong op NKC’51 C1.
Alles ligt nog open en het belooft een spannende wedstrijd te worden. B2 heeft geen kans op het
kampioenschap. Ze moeten nog 1 wedstrijd spelen in Emmen tegen EKC 2000 B1. Een pittige
tegenstander, maar nog een keer met elkaar de schouders eronder. B1 speelt nog 1 wedstrijd
tegen HHV B1. Kampioenschap zit er niet meer in, maar in de laatste wedstrijd 2 punten
meenemen naar Vroomshoop is altijd mooi. Tot slot onze kampioen E1. Zij spelen nog 1 wedstrijd
in Dedemsvaart tegen Avereest E1. Ongelsagen kampioen worden is de uitdaging!
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Programma zaterdag 18-06-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
15:30 Hellas’63 1

14:00

DVO/
Accountor 5

Uitteam

Accommodatie Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

TOP (V) 1

Sportpark De
Wiltsangh
Nunspeet

W. Keizer

TOP (V) 2

Sportpark De
Eikelhof
Bennekom

TOP (V) 3 is vrij

12:30

13:30 HHV B1

TOP (V) B1

Sportpark De
Oosthoek

Ad

Fam. Gritter, Fam.
Hemmer, Fam. Hornstra

11:45

13:00 EKC 2000 B1

TOP (V) B2

Gem. Sportpark
Emmen

Jolien

Fam. Lotgerink, Fam.
Koes, Fam. Wekamp

09:45

10:45 NKC’51 C1

TOP (V) C1

Sportpark
Gagelman
Nijverdal

Evelien

Fam. Wessels, Fam.
Jansen, Fam. Meijerink

09:00

10:00 Juventa C3

TOP (V) C2

Sportpark
Kruserbrink
Hardenberg

Tess

Fam.

TOP (V) D1

SDO (W)
D1

Wordt verplaatst naar donderdag 23 juni

SDO (W) D2

TOP (V) D2

Wordt verplaatst naar zaterdag 25 juni

11:15 Avereest E1

TOP (V) E1

Korfbalveld
Avereest
Dedemsvaart

10:15
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Sanne

Fam. Hoveling, Fam. de
Jong

Programma donderdag 23-06-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
? TOP (V) D1

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

SDO (W)
D1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Gerard Meijerink

Programma zaterdag 25-06-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
10:30

11:00 TOP (V) C2

EKC 2000
C1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Edwin

Justin Drent

09:30

10:00 TOP (V) D1

Centrum
D1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Josette &
Anouk

Hedy Drent

09:15

10:00 SDO (W) D2 TOP (V) D2

Veld SDO
Westerhaar

Marike &
Marit

Fam. Schreur, Fam.
Wessels
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Adverteerders

De Topper nr.38
12-6-2022

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