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Van het bestuur
Voor een aantal teams zit deze voorjaarscompetitie er al weer op, voor een aantal staat er nog een
wedstrijd op de planning. Voor teams die al klaar zijn; hopelijk hebben jullie een fijn seizoen gehad
met een mooi resultaat. Voor de andere teams; succes met de laatste loodjes.
Ook staan er, buiten het korfballen om, nog een aantal activiteiten op de planning:
Aanstaande vrijdag TOP’s got Talent in ‘t Tophuus. Dat wordt vast weer een gezellige avond,
waarin iedereen zijn/ haar talent naast het korfballen kan laten zien. Ook ouders zijn van harte
welkom om hun talenten te laten zien.
Op zaterdag de ‘Mannenavond’ in ‘t Tophuus. Wat de avond brengt wordt angstvallig door de
organisatie geheimgehouden, maar alle mannen binnen de vereniging (spelers, oud-spelers,
leden, vaders van leden) zijn van harte uitgenodigd.
En dan op 9 juli de rommelmarkt. Na een flinke Corona-pauze is het eindelijk weer zo ver. De
rommelmarkt van TOP is tot ver in onze regio beroemd. Iedereen kent wel de beelden van
drommen met mensen die voor de hekken staan te wachten tot om 8.00 uur de markt begint en
zich dan rennend richting hun favoriete kraam te spoeden.
Ook dit jaar gaan we in de week voor de rommelmarkt op pad om de spullen op te halen. Daarvoor
hebben we veel mensen nodig, ook voor de verkoop op zaterdag. We verwachten dan ook dat
ieder lid zijn/ haar inzet toont tijdens het ophalen, sorteren en/of verkopen. Er is altijd wel iets voor
je te doen. De opbrengst van de rommelmarkt is voor de vereniging, voor alle leden, dus hopen we
dat iedereen dan ook een steentje wil bijdragen. Dus meld je vooral aan om te komen helpen!!
Dan ben ik nu aan het einde gekomen van dit voorwoord, tenminste voor alle mannelijke lezers,
die kunnen dit laatste stuk overslaan en direct door naar de rest van de Topper.
Goed, dan zijn we nu als vrouwen onder elkaar. Dames; nu de heren een Mannenavond hebben
kunnen wij toch niet achterblijven? Wordt het niet eens tijd voor een Vrouwenavond? Zijn er dames
(spelers, oud-spelers, moeders etc.) die dit ook een leuk idee vinden? En die wel eens na willen
denken over het organiseren hiervan? Laat het me dan even weten.
Rest mij niets anders dan iedereen een fijne week te wensen.
Hartelijke groet,
Tamara van het Bolscher
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Agenda:
24 juni

Top’s got Talent

25 juni

Mannenavond

30 juni

Bestuursvergadering

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarige de komende week
25-06 Peter van Blanken
Alvast van harte gefeliciteerd!!!

Afscheid Alan Burchartz
Afgelopen donderdag heeft het bestuur in aanwezigheid van de selectie afscheid genomen van
onze trainer Alan. Bestuurslid Enno de Boer heeft een bedankwoord uitgesproken en Alan een
metalen beeldje overhandigt van 2 korfbalspelers.
Als bestuur bedanken we Alan voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen 4 jaar. We wensen
hem veel succes bij zijn nieuwe korfbaluitdaging in Duitsland!
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Beste Toppers,
Na 4 jaar TOP heb ik gister mijn laatste wedstrijd gecoacht bij deze fijne club. Het waren 4
bijzondere jaren met ups en downs. Ondanks het grote verloop/ blessures van bepalende spelers
hebben we naar mijn gevoel het seizoen toch nog goed kunnen afsluiten met plezier en
persoonlijke groei van de spelers. Dit jonge team zal op het veld volgend jaar zeker gaan strijden
om het kampioenschap. Want potentie zit er wel in en met Wout Boshoeve als nieuwe trainer moet
dat goed komen.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne tijd en alle attenties die ik heb gekregen.
Het is nu tijd om een nieuw avontuur aan te gaan bij SG Pegasus in Duitsland waar ik zeer naar
uitkijk.
TOPPERS het ga jullie goed!
Best regards,
Alan Burchartz

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.
De Topper nr.38
19-6-2022

Special Olympics 2022
Van de gemeente Twenterand hebben we, als dank voor onze
bijdrage in de organisatie van de Special Olympics 2022, 3
korfbalballen ontvangen.

Afsluiting van het seizoen
De E1 heeft als afsluiting genoten van een lekkere maaltijd bij de Mac Donalds.
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WE HEBBEN MOT – HERHAALDE OPROEP
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

MANNENAVOND!!!!
“KEERLS A-LEENIG”.
AANSTAANDE ZATERDAGAVOND IS HET DAN ZOVER, EINDELIJK WEER EEN
MANNENAVOND NA EEN PAAR JAARTJES PAUZE.
TIJD:

20:00 UUR.

WAAR: TOPHUUS.
WIE:

MANNEN 18+ LEDEN EN OOK PARTNERS VAN LEDEN EN VADERS.

WAT:
WE HEBBEN EEN SPEL, ER STAAN DARTBORDEN KLAAR (DENK AAN JE
PIJLTJES) KAARTEN ETC.

EN DAT ALLES ONDER HET GENOT VAN EEN HEERLIJK DRANKJE.

TOT ZATERDAG 25 JUNI 20:00 UUR
GROETEN : ”DE MANNEN”.
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TOP’s got Talent
Tot vandaag hebben we zeer weinig opgaves. Mocht je nog mee willen doen (hetzij
individueel of met je team) dan heb je nog de tijd om je tot dinsdagavond 19:00 uur
op te geven. Komen er geen opgaves bij dan zijn wij als JC genoodzaakt om dit
evenement af te lasten. We zullen dit communiceren via de teamapps en facebook.
We hopen dat er nog voldoende opgaves binnenkomen om samen met elkaar het
seizoen op een leuke manier af te sluiten. Onderstaand de oorspronkelijke
aankondiging:
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 (LET OP tot dinsdagavond 21 juni 19:00 uur) kan bij een van de leden van de JC
(Danian, Gera, Ramona, Marjan of Evelien) of via mail: wedsecjeugdtop@hotmail.com.
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Gefeliciteerd
Van Ghislaine en Lars Knol hebben we onderstaande geboortekaartje ontvangen. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon!
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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.

Uitslagen zaterdag 18-06-2022
Hellas’63 1 – TOP (V) 1

14-7

DVO/Accountor 5 – TOP (V) 2

20-9

TOP (V) 3 was vrij
HHV B1 – TOP (V) B1

5-14

EKC 2000 B1 – TOP (V) B2

15-5

NKC’51 C1 – TOP (V) C1

3-12

Juventa C3 – TOP (V) C2

5-8

TOP (V) D1

wedstrijd verplaatst naar aanstaande donderdag

TOP (V) D2

wedstrijd verplaatst naar 25 juni

Avereest E1 – TOP (V) E1

3-12

strafworpen 1-3

Onder tropische temperaturen stonden voor een aantal teams afgelopen zaterdag de laatste
wedstrijden op het programma. D1, D2 en C2 zijn nog niet klaar met de competitie en moeten
komende donderdag en/of zaterdag nog een wedstrijd spelen. Alle drie de teams hebben nog een
kans(je) op het kampioenschap. E1 benadrukte het behaalde kampioenschap normaals door met
1-13 overtuigend de laatste wedstrijd van Avereest E1 te winnen. Ook bij het nemen van de
strafworpen wisten ze er meer te maken dan de tegenstander. Klasse gedaan! C2 speelde in
Hardenberg tegen Juventa C3. Doel was om te winnen en daar is het team in geslaagd. Juventa
C3 werd met 5-8 verslagen. Komende zaterdag staat de laatste wedstrijd tegen de nummer 1,
EKC 2000 C1 op het programma. Nog een keer aan de bak met zijn allen. B1 moest om half twee
’s middags spelen in Hollandsche Veld tegen HHV B1. B1 leek geen last van de temperatuur te
hebben (gezien de uitslag) en met 5-14 werd de laatste wedstrijd winnend afgesloten. Mooi
gedaan met zijn allen. Zowel het eerste als het tweede moesten afgelopen zaterdag met 8 spelers
op pad. Het tweede speelde in Bennekom tegen DVO/Accountor 5 en het eerste stond op het veld
in Nunspeet en speelde tegen Hellas’63. Beide teams wisten niet te winnen. Tot slot speelde C1 ’s
ochtends in Nijverdal tegen NKC’51 C1 om het kampioenschap. Met een punt meer dan NKC’51
C1 ging onze C1 de wedstrijd in. In de eerste helft wist onze C1 een ruime voorsprong te nemen,
zodat de tweede helft eigenlijk geen spanning meer had. De uitslag was 3-12 en hiermee stelde
C1 het kampioenschap veilig.
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Programma donderdag 23-06-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek
18:00

18:30 TOP (V) D1

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

SDO (W)
D1

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Jill

Gerard Meijerink

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

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

Voorjaar veld 2022 TOP C1
Na het kampioenschap in het najaar en in de zaal mochten we het in de voorjaarscompetitie een
stapje hogerop proberen. De eerste wedstrijd op veld was er een in Hardenberg tegen Juventa C1.
Geen onbekende, omdat we daar in de zaal wel een oefenwedstrijd tegen gespeeld hadden. De
stemming vooraf aan de wedstrijd was opperbest en de gedachte van even winnen speelde, geloof
ik, door iedereens hoofd. In de praktijk bleek dat wat lastiger. Er moest even een omschakeling
worden gemaakt van wedstrijden met weinig druk van de tegenstander en heel veel kansen naar
meer tegenstand en daardoor minder kansen. Daar hadden we wat moeite mee en naast tegen
Juventa korballen speelden we ook een beetje tegen ons zelf. De wedstrijd werd met 5-4 verloren
en we stonden zo mooi weer met beide voeten op de grond. Twee weken later stond de return al
weer op het programma (i.v.m. een aanpassing aan het programma door organisatie van de
Special Olympics). In Vroomshoop lukte het ons wel te winnen van Juventa C1.
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Nog steeds hadden we moeite met het afronden van de gecreëerde kansen, maar het spel zag er
al een stuk beter uit. Eindstand was 6-3. De derde wedstrijd was wederom een thuiswedstrijd. Dit
keer was NKC’51 C1 de tegenstander. Ook een bekende, omdat we daar eveneens een
oefenwedstrijd in de zaal tegen gespeeld hadden. Deze oefenwedstrijd werd met miniem verschil
verloren. Op het veld gingen we voortvarend van start en gedurende de eerste helft wisten we een
kleine voorsprong te nemen. In de tweede helft wisten we de voorsprong uit te breiden en met 12-7
werd de wedstrijd winnend afgesloten. Daarna speelden we twee wedstrijden tegen Amicitia C1.
Eerst in Vriezenveen en vervolgens in Vroomshoop. Uit ging het scoren een beetje moeizaam,
maar de winst kwam geen moment in gevaar. De eindstand was 5-9. Na afloop bleek dat Juventa
C1 en NKC C1 gelijk gespeeld hadden tegen elkaar, zodat wij met onze twee verliespunten op de
eerste plek in de tussenstand belanden. Stiekem werd er al weer nagedacht over een
kampioenschap. De thuiswedstrijd tegen Amicitia,, waarbij Edwin en Wout de coaches waren,
werd met 12-4 winnend afgesloten. Daarna was het wachten op de laatste wedstrijd die gespeeld
moest worden. Dat duurde nog even, want die stond pas 18 juni in de planning. NKC’51 C1 tegen
TOP C1. Een wedstrijd om het kampioenschap. Wij hadden weliswaar 1 punt meer dan NKC’51,
maar bij verlies van de laatste wedstrijd zou NKC’51 het kampioenschap kunnen vieren. De week
voor de wedstrijd kregen Cas en Luuk nog een droevig bericht en konden daardoor zaterdag niet
bij de wedstrijd aanwezig zijn. Er werd contact opgenomen met NKC’51 en zij waren bereid om de
wedstrijd op een ander moment te spelen. Echter, niet even rekening gehouden met de regels van
het wedstrijdkorfbal. De wedstrijd kon niet verplaatst worden naar een later moment. Derhalve op
vrijdagavond, in overleg met NKC’51, toch besloten om de wedstrijd de volgende dag te spelen.
Nogmaals dank voor de flexibiliteit van NKC. Zo vertrokken we gisterochtend naar Nijverdal.
Helaas zonder Cas en Luuk, maar met Niels als vervanger. Toch een beetje een teleurstelling dat
we deze wedstrijd niet als team konden spelen… Met vijf auto’s vertrokken we richting Nijverdal.
Aan supporters dus geen gebrek. In Nijverdal hing een aardig sfeertje. Na het inschieten in de rust
van de wedstrijd die voor onze wedstrijd gespeeld werd en de bespreking waren we klaar voor de
wedstrijd. Met Danian als mede-coach begonnen we scherp aan de wedstrijd en al snel werd een
voorsprong genomen. Deze werd in de eerste helft uitgebouwd naar een 1-9 ruststand. En met
deze stand leek de wedstrijd al zo ongeveer gespeeld. Kort na rust wisten we nog twee maal de
korf te vinden en daarna lukte het ons eigenlijk niet meer om te scoren. NKC’51 had de hele
wedstrijd al moeite met scoren, maar gedurende de tweede helft wisten ze toch nog twee maal de
bal door de korf te gooien. Ons lukte dat nog een keer, zodat de eindstand van de wedstrijd 3-12
was. Het kampioenschap was binnen. We werden gefeliciteerd door NKC’51 C1 en kregen van
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hun aanvoerder rozen voor iedereen. Een sportief gebaar! Aangezien we afgelopen zaterdag niet
compleet waren en een aantal spelers en de coaches direct na de wedstrijd weg moesten, zullen
we op een ander moment het kampioenschap vieren. Rest mij nog iedereen te bedanken die op
welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan dit resultaat!!!
Evelien

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