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Van het bestuur
Na een zeer geslaagde mannenavond en met de rommelmarkt in aantocht, wil ik het deze week
met u hebben over de mensen binnen onze club die zich op welke manier dan ook bezighouden
met de arbitrage.
Dat kan zijn door te zorgen dat er een scheidsrechter is, een wedstrijd te fluiten, een
scheidsrechter te beoordelen of door een scheidsrechter op te leiden. Wekelijks zijn tal van
mensen binnen onze club op dit gebied actief! Vanaf deze plek hartelijk bedankt namens het
bestuur en de rest van de vereniging! Hulde aan deze mensen die achter de schermen enorm veel
werk verzetten!
Niet alleen zorgen bovenstaande mensen ervoor dat de ‘eigen’ wedstrijden in Vroomshoop worden
gefloten, maar ook zorgt men ervoor dat de verplichte scheidsrechterslevering die de bond ons
oplegt wordt gehaald. En dat is ook dit seizoen in de zaal en op het veld weer gelukt! Dus geen
boetes en ook geen strafpunten volgend seizoen. Sterker nog; het levert ons zelf nog wat geld op
omdat we iets in de plus uitkomen. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim 150 euro. Wie hier
meer over wil weten kan kijken op de website van het KNKV bij: “Uitwerking rompregeling
arbitrage”. Wie een toelichting wil, kan mij daar naar vragen. Ik leg het je graag uit.
Enno de Boer
Agenda
30 juni

Bestuursvergadering

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
29-06
01-07

José Drenth
Isa Teunis

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!
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

Welkom bij TOP!
We heten

Ylse Nijenhuis
van harte welkom als nieuw lid bij TOP. Veel sportief plezier toegewenst!

Rommelmarkt
Toppers, ouder(s) en verzorgers),
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! Komen
jullie gezellig helpen? We maken er weer een TOP-week van!
Mocht het nou zo zijn dat je de afgelopen jaren veel spullen bewaard hebt voor de rommelmarkt en
er kan bij jullie thuis wel een volle kar aan spullen opgehaald worden, wil je ons dan even een
berichtje doen, dan kunnen we deze adresjes apart inplannen.
Telefoonnummer: 06-22823566 (Marjan) of 06-13381179 (Karen)
Let op! Graag alleen een berichtje wanneer het een volle kar betreft!
Groetjes,
De rommelmarktcommissie

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.
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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 donderdag 23-06-2022
TOP (V) D1 – SDO (W) D1

9-8

Uitslagen zaterdag 25-06-2022
TOP (V) C2 – EKC’2000 C1

6-5

TOP (V) D1 – Centrum D1

14-4

SDO (W) D2 – TOP (V) D2

7-9

Afgelopen week zijn er nog vier jeugdwedstrijden gespeeld. Op donderdagavond speelde TOP (V)
D1 de kampioenswedstrijd tegen SDO (W) D1. Onder bijna tropische temperaturen en met heel
veel publiek werd er een spannende pot gespeeld. Spannend bleef het tot het einde, maar onze
D1-ers wisten er een overwinning uit te halen. De eindstand was 9-8, waarmee het
kampioenschap een feit was. De medailles konden worden uitgereikt. Allemaal van harte
gefeliciteerd.

Afgelopen zaterdag stonden er nog drie wedstrijden op het programma. D2 moest afreizen naar
Westerhaar om tegen SDO (W) D2 te spelen. Onze D2 wist de laatste wedstrijd van het seizoen te
winnen. De eindstand van de wedstrijd was 7-9. Hiermee eindigt TOP (V) D2 als tweede in de
poule met een punt achterstand op de nummer 1 Achilles (A) D2. In Vroomshoop speelden
achtereenvolgens D1 en C2. De tweede wedstrijd in drie dagen voor onze D1. Doel was de
ongeslagen status te behouden. De wedstrijd kwam moeizaam op gang, maar in de tweede helft
scoorde onze D1 er lustig op los. De eindstand van de wedstrijd was 14-4. De laatste wedstrijd die
dit seizoen gespeeld werd, was die van TOP (V) C2. Tegenstander was nummer 1 EKC 2000 C1.
Onze Toppers hadden voorafgaand aan de wedstrijd twee punten minder dan EKC 2000 C1. Bij
winst zouden ze dus in punten gelijk komen. Er stond dus nog wel wat op het spel. De eerste helft
ging niet zo best en met rust was de stand 3-5. In de tweede helft speelde onze C2 met een
enorme inzet en die werd beloond. Vele kansen werden er gemist, maar uiteindelijk lukte het toch
om de gelijkmaker te scoren. En vervolgens werd er in de wedstrijd nog eenmaal gescoord, en wel
door onze C2. Eindstand van de wedstrijd was 6-5. Gefeliciteerd C2 met dit resultaat!!!
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Teamindeling jeugd seizoen 2022-2023
Onderstaand de indeling voor de jeugd voor het komende seizoen. De vereniging heeft er voor
gekozen, aangezien korfbal een gemengde teamsport is, om zoveel mogelijk met gemengde
teams te spelen. Deze beslissing heeft als gevolg dat we, ook met het oog op de toekomst,
hebben besloten om de spelers van B1 en B2 te mixen. Bij de jongste jeugd hebben we weinig
jongens, zodat dit hier helaas niet te realiseren is. Daar waar mogelijk hebben we in de categorie
tot en met de D proberen rekening te houden met het sociale aspect. Daarnaast hebben we te
maken met regels die door het KNKV worden gesteld. Die regels betreffen dan vooral de
leeftijdsgrenzen; elke categorie is aan een maximale en gemiddelde leeftijd gebonden. Ter
informatie: Het KNKV geeft teams punten op basis van de opgegeven teams en zorgt dat teams
van ongeveer gelijke sterkte (binnen een regio) tegen elkaar spelen. Dit maakt dus dat het cijfertje
dat bij de letter staat niet meer ‘belangrijk’ is; je speelt immers altijd op je eigen niveau. Voor de
start van het zaalseizoen zal een evaluatie plaatsvinden van de teamindeling. Het is dus mogelijk
dat er wijzigingen in de teamindeling plaatsvinden bij de overgang van het veld naar de zaal.
Mochten er nog vragen zijn omtrent deze indeling dan kunnen deze via de mail gesteld worden
(wedsecjeugdtop@hotmail.com). We zullen daar op reageren. Nog niet alle teams zijn voorzien
van een trainer. De indeling van de trainers zal zo snel mogelijk volgen. We hopen dat we er met
zijn allen weer een sportief en plezierig seizoen van kunnen maken.
TC

B1
Roosmarijn Lotgerink
Lissa Drenthen
Maura Kassies
Sanne Hilberink
Thirza Wekamp
Ilse van Dijk
Bram Gritter
Chester Hemmer
Jesse Hees

B2
Marit Bakhuis
Rosanne Poelman
Nienke Westerink
Guusje van het Bolscher
Britt de Boer
Marée de Boer
Wietse Hornstra
Jesse Heuvels
Niels Zomer
Koen Hartman
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B3
Mirthe Jansen
Alissa de Graaf
Aniek Meijerink
Inka Westerink
Lina Kassies
Niek van Oenen
Tim Gerrits
Cas Wessels
Luuk Wessels
Kristian Drenthen

C1
Emke de Boer
Liss Hartman
Evi Hendriksen
Lisa van der Veen
Tess Hogenkamp
Mijcke Gerrits
Mirthe Gerrits
Cato van het Bolscher
Xilan Domhof
Twan van Toly
Ties Sieben
Bram van Dijk

D1
Norah Lubberts
Fleur Niks
Anouk Hudepohl
Jill Maris
Marèll Wessels
Maud van Oenen
Saar de Jager
Vera ter Hall
Pleun Hendriksen
Marith Schreur
Ylse Nijenhuis
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D2
Maxime Drent
Zara Gerrits
Sofie Ekkel
Mijntje Maat
Merle Meijerink
Vera Hoveling
Vajèn Sanders
Jeslyn de Jong
Sem Pierik
Thijmen Gerrits

E1
Avalon Bosch
Romee Purperhart
Nora-Lynn Bosch
Saar Brinkman
+ nieuw lid
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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