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Van het bestuur
Herfst 2022. De bladeren vallen bij heerlijk zomerweer van de bomen. Het deed onze selectie in
ieder geval goed want ze konden de laatste thuiswedstrijd strijdbaar de punten in Vroomshoop
houden. Mooi resultaat en fijn dat de vooruitgang zichtbaar is. Hopelijk kan deze lijn in de zaal
doorgezet worden.
De komende week wordt het zomerse klimaat alweer ingeruild voor zaalkorfbal. Donderdag 3
november zullen de eerste trainingen gegeven gaan worden. Ik wens iedereen een leuk, sportief
en vooral ook blessure vrije competitie toe. Zorg voor een goede warming up en wen de eerste
keer lekker aan de nieuwe ondergrond.
Doordat 3 november de trainingen in de zaal beginnen is de ouderavond verzet naar woensdag 16
november om 19.30 uur in ’t Tophuus. We hopen hier heel veel ouders te mogen begroeten om
o.a. te horen wat er allemaal onder jullie leeft en hoe alles binnen TOP door jullie ervaren wordt.
Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden met Intersport Ramon Zomer. Het is de
bedoeling dat hij de nieuwe leverancier van de TOP shirts gaat worden (en trainingspakken voor
de selectie). Er moeten nog een paar (contractuele) punten afgehandeld worden en dan zullen
deze shirts voor de hele vereniging zo spoedig mogelijk in bestelling genomen worden. We zullen
echter vanwege de levertijden op materialen wel nog enig geduld op moeten brengen aangezien
de levertijden 10 tot 12 weken bedragen momenteel. De trainingspakken voor de selectie zullen
naar verwachting sneller geleverd kunnen worden. Ook zal er binnenkort een webshop voor TOP
gemaakt worden waarop leden dan, via een link op de website, andere kleding kunnen kopen
zoals trainingsshirts, pakken, broekjes/rokjes en sokken. Een goede ontwikkeling voor een goede
uitstraling van onze gehele vereniging. Zodra er meer nieuws te melden is zal dit via De Topper
gecommuniceerd worden.
Tot slot wens ik alle jeugdleden komende vrijdag heel veel zwemplezier toe in Wierden. Even met
z’n allen een lekker ontspannen uitje zo aan het begin van de zaalcompetitie. Goed geregeld door
onze jeugdcommissie!
Hartelijke groet,
René de Boer.

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

Agenda
4 november

Zwemmen F- t/m A-jeugd

8 november

Bestuursvergadering

16 november

19.30 uur Informatieavond ouders
jeugdleden in ‘t Tophuus

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:

30-10

Maxime Drent

02-11

Mirthe Gerrits & Ties Sieben

04-11

Siem Koster

06-11

Cato van het Bolscher

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!

Welkom bij T.O.P.
We hebben weer een nieuw lid mogen verwelkomen:
Lynn de Boer
Van harte welkom bij T.O.P. en heel veel speelplezier toegewenst!
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Uitnodiging ouderavond
Vorig jaar hebben we als bestuur voor het eerst een ouderavond gehouden.
Deze werd goed bezocht en werd door ons als bestuur en door ouders als
erg prettig ervaren.
Daarom willen we u als ouders graag weer uitnodigen voor een ouderavond
op
WOENSDAG 16 november
19.30 uur
‘t Tophuus
Tijdens deze avond willen wij graag iets meer vertellen over TOP; de
structuur binnen de vereniging, doelstellingen en de besproken punten van
de JAV.
Daarnaast willen we graag met u in gesprek over de vereniging.
Ook zal er voldoende tijd zijn om vragen te beantwoorden.
Wel willen wij u er op wijzen dat er deze avond geen gelegenheid is om in te
gaan op teamindelingen en vragen over individuele spelers. Natuurlijk willen
we u dan de juiste persoon wijzen om uw vragen aan te stellen.
We hopen u allemaal te mogen begroeten op 16 november.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Justin Drent en Tamara van het Bolscher
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Voorlopige trainingstijden zaal

Komende week beginnen de trainingen in de zaal weer. De eerste trainingen zijn op donderdag 3
november. Komende maandag (morgen) zijn er dus nog geen trainingen in de zaal.
Deze week zal er nog getraind worden met de teamsamenstellingen zoals op het veld.
Voor de B-teams zal er een wijziging in de teamindeling komen. In plaats van drie B-teams zullen
er een A-team en 2 B-teams aan de competitie deelnemen. Komende week staat er een gesprek
met het bestuur in de planning en daarna zal een en ander zo snel mogelijk gecommuniceerd
worden met de desbetreffende teams.
Donderdag 3 november
B1

20:00 uur – 21:00 uur

B2

20:00 uur – 21:00 uur

B3

19:00 uur – 20:00 uur

C1

19:00 uur – 20:00 uur

D1

18:00 uur – 19:00 uur

D2

18:00 uur – 19:00 uur

E1

18:00 uur – 19:00 uur

Uitslagen zaterdag 29 oktober 2022
TOP (V) 1 – Roreko 1

13-9

Zaterdag 29 oktober 2022
Onder bijna zomerse omstandigheden stond er afgelopen zaterdag één wedstrijd op het
programma. Ons eerste speelde tegen Roreko 1. De uitwedstrijd werd met miniem verschil
verloren, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Strijd werd er geleverd in het veld,
maar de doelpunten vielen niet erg makkelijk. Met nog vijf minuten te spelen voor de rust wisten
onze Toppers een voorsprong van 2 doelpunten te pakken. 5-3 was de stand. 7 minuten na de rust
stond er een 6-6 stand op het scorebord. Echter gaandeweg het resterende deel van de tweede
helft wist ons eerste een voorsprong te nemen en deze voorsprong werd niet meer uit handen
gegeven. De eindstand van de wedstrijd was 13-9. Na afloop van de wedstrijd werd er nog
afscheid genomen van Loveth. Haar studie in Den Haag en korfballen in Vroomshoop is niet altijd
een handige combinatie. Daarom heeft Loveth besloten om te stoppen met het korfballen.
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We hopen je uiteraard nog vaak te zien, maar dan als supporter! Tevens werd er nog even
aandacht besteed aan de langdurig geblesseerden. Hiermee is er een einde gekomen aan het
zaalseizoen. Vanaf aanstaande donderdag beginnen de trainingen in de zaal weer. De eerste
oefenwedstrijden zijn gepland. Zaterdag 26 november is de start van de zaalcompetitie.
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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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