DE TOPPER
60e jaargang nr. 10

16-10-2022

Van de redactie
I.v.m. de herfstvakantie stond er eigenlijk geen Topper gepland. Maar omdat er best wel wat kopij
ingestuurd is, toch maar een Topper.
Volgende week weer met voorwoord van het bestuur.

Agenda
3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

4 november

Zwemmen F- t/m A-jeugd

8 november

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
19-10

Roosmarijn Lotgerink & Lisa Moes

21-10

Gerdien Veldhuis

22-10

Marloes Kastermans

23-10

Norah Lubberts

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

Frans Bauer
Heb je even voor mij, maak wat tijd voor mij vrij.
Dit lied gaat over een vrouw die het leven van Frans een stuk aangenamer maakt. Vul voor “mij”
“TOP” in en maak het aangenamer voor TOP en kom helpen met schuren en schilderen.
Een enkel uurtje kan al het verschil maken, een halve dag maakt zeker een lach.
Tussenstand
Najaar
4 - 7
Voorjaar
0 - 8
Hele kantine 4 - 15
De tactiek voor het najaar is 7 delen klaar.
4 klaar, nog 3 te gaan.
In het voorjaar de overige 8 delen.
Het zou heel prettig zijn als we, voordat de wintertijd ingaat, het najaar deel kunnen
afronden. Meld je aan, zodat de juiste voorbereidingen kunnen worden getroffen.
Wil je door de week, overdag of ’s avonds, aan de slag?
Dat kan, neem contact op met ondergetekende.
In de planning:
- donderdag 20 oktober a.s. vanaf 10:00 uur
- zaterdag 22 oktober a.s. vanaf 08:30 uur
Klaas de Groot
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl

De Topper nr.10
16-10-2022

De Topper nr.10
16-10-2022

Zwemmen
Op vrijdagavond 4 november wordt er voor alle jeugd (F-tot en met A-jeugd) een
zwemavond georganiseerd! Dit jaar hebben we weer gekozen voor de Kolk in Wierden.
Wanneer: Vrijdagavond 4 november 2022
(adres: Dikkensweg 3, Wierden)
Tijdstip van vertrek Sportpark de Bosrand: 18.00 uur
Tijdstip van vertrek Zwembad de Kolk: 21.15 uur
Kosten: € 5-, per persoon. (Zorg dat je thuis hebt gegeten!)
Let op: Om mee te kunnen heb je uiteraard een zwemdiploma
nodig!
Bij terugkeer vanuit zwembad de Kolk wordt je thuisgebracht.
Tip: Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad!
Wil je ook mee? Geef je dan op door onderstaand opgavebriefje en het geld uiterlijk
zaterdag 29 oktober in te leveren bij je trainer, Evelien of Ramona
(Adres: Hoofdstraat 20/ Kamille 19 )
Groetjes, de Jeugdcommissie (Evelien, Danian, Marjan, Gera & Ramona)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavebriefje Zwemmen (* betaling graag in dichte envelop of afgesloten zakje incl. opgave)
Naam: ...........................
Tel:.........................
Adres:.................................
Ja, ik ga mee zwemmen op vrijdagavond 4 november a.s.
Kunnen je ouders helpen bij het wegbrengen en / of ophalen?
o Ja, mijn ouders kunnen rijden bij het wegbrengen om 18.00 uur naar zwembad de Kolk
(vertrek vanaf Sportpark de Bosrand).
o Ja, mijn ouders kunnen rijden bij het ophalen om 21.15 uur vanuit zwembad de Kolk
(en de kinderen weer thuisbrengen).
o Nee, mijn ouders kunnen niet rijden.
Indien je ouders kunnen rijden, graag onderstaande invullen
Hoeveel personen kunnen er in de auto? ...........................
Alvast bedankt!
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Uitslag dinsdag 11 oktober 2022
Vakgericht MW1 - TOP (V) MW1

7-12

TOP (V) B3 – Blauw Zwart B1

9-3

Uitslag woensdag 12 oktober 2022
TOP (V) C1 – KIOS’45 C1

4-5

Uitslag donderdag 13 oktober 2022
Groen Zwart/Phenix ’72 B1 - TOP (V) B2

4-7

Uitslagen zaterdag 15 oktober 2022
Olympia’22 1 - TOP (V) 1

13-10

TOP (V) B1 – NRC’22 B2

13-10

TOP (V) B2 – HKC (He) B1

7-9

Blauw Zwart B1 - TOP (V) B3

3-9

TOP (V) C1 was vrij
Amicitia D1 - TOP (V) D1

14-0

AKC (Al) D1 - TOP (V) D2

0-18

Juventa E2 - TOP (V) E1

4-5

Afgelopen week
Er werden in de afgelopen week maar liefst elf wedstrijden gespeeld. Op dinsdag kwamen B3 en
MW1 in actie. MW1 speelde in Enschede tegen Vakgericht MW1. Ook deze wedstrijd werd door
ons Midweekteam gewonnen. Uitslag was 7-12. Hiermee is ons Midweekteam alleen nog in
punten te achterhalen door Amicitia MW1. De tegenstander van aankomende dinsdag. Bij winst of
gelijkspel is ons MW1 team alleen kampioen. Bij verlies zullen beide teams op de eerste plaats
eindigen. Ons B3 team speelde in Vroomshoop tegen Blauw Zwart B1. Het team dat op de tweede
plaats stond. Tijdens de wedstrijd kwam de overwinning niet in het gevaar. Eindstand was 9-3 en
daarmee was B3 KAMPIOEN. Gefeliciteerd! Op woensdag speelde onze kampioen C1 hun laatste
wedstrijd tegen KIOS’45 C1. Helaas ging het in de tweede helft niet meer zo voortvarend en de
voorsprong die ons C1 team in de eerste helft had opgebouwd werd door KIOS’45 C1 weggewerkt.
En uiteindelijk lukte het KIOS om een doelpunt meer te maken. Eindstand was 4-5. Donderdag
moest B2 afreizen naar Borne om tegen Groen Zwart/ Phenix ’72 B1 te spelen.
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De punten konden na afloop mee naar Vroomshoop doordat B2 met 4-7 wist te winnen. Door deze
overwinning was er nog steeds kans op het kampioenschap. Tegenstander van zaterdag, HKC B1
moest dan worden verslagen………
Zaterdag 15 oktober; voor de meeste jeugdteams de laatste wedstrijden van dit veldseizoen.
Alleen D1 moet komende zaterdag nog naar Borculo afreizen om tegen Olymipa’22 te spelen.
Onze jongste jeugd moest afreizen naar Hardenberg om tegen Juventa E2 te spelen. De
overwinning van vorige week heeft een goede boost gegeven aan het team, want ook afgelopen
zaterdag kon na het eindsignaal de handen omhoog. De wedstrijd eindigde in een 4-5 overwinning
voor ons E1 team. D2 moest afreizen naar Almelo om tegen AKC (Al) D1 te spelen. Bij winst was
ons D2 team ook kampioen. Via een 0-9 ruststand eindigde de wedstrijd met een 0-18 op het
scorebord. Het kampioenschap kon gevierd worden. D1 speelde in Vriezenveen tegen Amicitia D1.
Het lukte helaas niet om tegen de kampioen van de poule te scoren en de eindstand van de
wedstrijd was 14-0. Komende zaterdag staat de laatste wedstrijd voor dit team op het programma.
Zet allemaal je beste beentje voor en probeer de punten mee te nemen naar Vroomshoop. B3
speelde afgelopen zaterdag wederom tegen Blauw Zwart B1. Via een goede eerste helft en een 16 ruststand kwam in de tweede helft de gemakzucht een beetje boven. Kansen werden niet meer
afgemaakt en verdedigend was het minder scherp. Dit resulteerde uiteindelijk in eenzelfde
eindstand als de thuiswedstrijd, 3-9. B2 speelde in Vroomshoop tegen HKC (He) B1. Een
wedstrijd waar nog wat te halen viel. Bij winst kwam ons B2 team gelijk in punten met HKC B1 en
kon dan ook het kampioenschap vieren. De eerste helft begon niet zo best en binnen korte tijd
stond ons B2 tegen een achterstand aan te kijken. In de tweede helft werden de mouwen nog een
opgestroopt en werd de achterstand langzaamaan weggewerkt tot een gelijke stand. Helaas lukt
het onze B2 niet om de voorsprong te nemen en uiteindelijk was het HKC die nog twee maal wist
te scoren. De einstand van de wedstrijd was 7-9. B1 speelde daarna tegen NRC’22 B2. De
wedstrijd in Enschede werd zonder problemen gewonnen, maar afgelopen zaterdag kostte het
onze B1 iets meer moeite. Met dertien doelpunten voor en tien doelpunten tegen eindigde de
wedstrijd wel gewoon in een overwinning voor onze B1 en bleef het team ongeslagen. Ons eerste
moest afreizen naar Borculo om tegen Olympia’22 1 te spelen. Helaas wisten onze Toppers niet te
winnen. Eindstand van de wedstrijd was 13-10. Voor alle kampioenen was er afgelopen zaterdag
patat in de kantine. Bakkers en sponsor bedankt! En kampioenen nogmaals gefeliciteerd!

Tot slot nog een aantal foto’s van afgelopen zaterdag.
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Wedstrijdverslagen
AKC D1 – TOP D2
In een grijs Almelo is het Vroomshoops publiek met volle getale aanwezig.
Dit is dan ook niet zo gek omdat TOP D2 KAMPIOEN KAN WORDEN!!!
Dan gaat de wedstrijd, onder leiding van Edwin, toch echt beginnen.
TOP heeft de openingstreffer en scoort 1 tegen 0.
De eerste 12 minuten zitten erop, 3 voor, 0 tegen.
De tweede 12 minuten gaan van start.
TOP verdedigd met alles wat ze hebben waardoor AKC het onmogelijk gemaakt wordt om te
scoren.
De tweede 12 minuten zitten erop, de tegenstander gaat puntenloos de rust in. Het is 8-0…
Uiteindelijk wordt de wedstrijd afgefloten en heeft TOP 18 keer gescoord en AKC 0 keer.
TOP D2 is in Almelo kampioen geworden.
Ze krijgen een welverdiende medaille en kunnen met de overwinning op zak naar TOP.
Deze TOPPERS mogen trots op zichzelf zijn.. gelijk kampioen worden in deze nieuwe
samengestelde groep!!!
Groetjes Jeslyn
TOP C1 – KIOS’45 C1 - 12 oktober 2022
Na een stroef begin het werd na enige tijd toch 2-0 voor top. Toen werd er van vak gewisseld en
maakte kios een doelpunt. We gingen de rust in met een kleine voorsprong. Na de rust verloren we
de grip op de wedstrijd en maakten we geen doelpunten meer en verloren uiteindelijk met 4-5.
Maar gelukkig waren we al kampioen.
Groetjes
Mijcke Gerrits
Midweek
Hallo Toppers,

Al een aantal wedstrijdjes verder. Maar het midweek is goed op weg. A.s. dinsdag spelen we ons
“Kampioenswedstrijd “. Tot nu toe alle wedstrijden gewonnen!!
TOP MW1 – Amicitia MW1 om 20.00 uur.
Mochten jullie het leuk vinden en je hebt nog even tijd, kom ons dan gezellig aanmoedigen. Het is
tenslotte HERFSTVAKANTIE! ☺
Ik ben ontzettend trots op ons team en we hebben het super leuk & gezellig. “oud spelers, die het
fantastisch vinden om weer een potje te korfballen. Af en toe gesteund door andere Toppers,
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waaronder Bram, Maura & Edwin. Ook onze vaste supporters Bertus wiltvank & Henri Krikken,
Anouk/Marit die vaak bij onze wedstrijd aanwezig zijn & de mensen die het mogelijk maken om de
kantine te openen op een doordeweekse dag wil ik bedanken.

Groetjes Midweek
Ps. Tot a.s. dinsdag ☺

Programma dinsdag 18-10-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek
Sportpark De

20:00 TOP (V) MW1

Amicitia

Bosrand

MW1

VROOMSHOOP
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Schee, M. (Merijn) van der

Programma zaterdag 22-10-2022

Aanwezig/ Aanvang Thuisteam Uitteam
Vertrek

8:30

15:30 TOP (V) 1

Noveas 1

Olympia '22
10:00 D1

TOP (V) D1

Accommodatie Verslag
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
Sportpark De
Wildbaan
BORCULO

K. Dapperens

Jill

Adverteerders
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Vervoer/Scheidsrechter

Fam. Hudepohl, Fam.
Hendriksen, Fam. Wessels

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