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Van het bestuur
Beste toppers, deze week mag ik het voorwoord schrijven voor de topper. Ik ben Justin Drent, 20
jaar en ik speel zelf in TOP 1. Momenteel ben ik bezig om mezelf een plekje te geven binnen het
bestuur en te kijken wat ik extra kan bieden aan de vereniging.
Afgelopen woensdag vond de ouderavond plaats. Op deze avond waren een aantal ouders
aanwezig die wat meer informatie wilden krijgen over TOP. Er zijn zaken besproken over de JAV,
wat wij als vereniging komend jaar willen bereiken en hoe we meer ouders betrokken krijgen bij de
vereniging. Achter de schermen houden wij ons bezig met dit soort zaken en proberen wij dat zo
goed mogelijk te laten lopen.
Komende week worden er door alle teams weer hard getraind, want a.s. zaterdag begint de
zaalcompetitie! We hopen op mooie resultaten en dat iedereen weer met plezier in het veld staat!
Groet, Justin

Agenda
13 december

bestuursvergadering

6 januari

19.30 uur nieuwjaarsreceptie in ‘t Tophuus

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
20-11

Gerrit Zomer

21-11

Mijntje Maat & Miranda Poelarends

22-11

Liss Hartman & Merijn van der Schee

23-11

Evi Hendriksen

24-11

Jannemiek Uitzetter-Maathuis

26-11

Bert Gritter

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom bij TOP
We mogen weer een nieuw lid bij TOP verwelkomen:
Lise de Jong
Lise, van harte welkom bij TOP en heel veel speelplezier toegewenst!

Gesprekken ouders en jeugdleden
Afgelopen dinsdag heeft een deel van het bestuur met een aantal ouders en jeugdleden gesproken
over de teamindeling voor de zaal. A.s. dinsdag heeft het bestuur een extra vergadering ingelast
en zal de informatie besproken worden. Zoals beloofd zal er in de loop van deze week een
terugkoppeling gegeven worden.
Afgelopen zaterdag
Er stonden een viertal oefenwedstrijden gepland afgelopen zaterdag.
D1 moest in Almelo spelen tegen Achilles D1. Er werd een goede wedstrijd gespeeld en onze D1
stond aan het einde van de wedstrijd als overwinnaar in het veld. Eindstand was 7-12.
E1 speelde in Vroomshoop tegen SDO (W) E1. Voor een aantal spelers van TOP (V) E1 was dit
de eerste wedstrijd. Helaas was SDO (W) E1 een maatje te groot, maar wel allemaal super goed je
best gedaan1. Eindstand was 1-17.
B1 speelde in Vriezenveen tegen Amicitia B1. Met rust keek onze B1 tegen een achterstand aan
en in de tweede helft lukte het niet om deze weg te werken. Amicitia vergrootte de voorsprong en
de wedstrijd ging helaas verloren.
Tot slot speelde het eerste in Bergentheim tegen KIOS’45 1. Met een aantal jonge aanvullingen
(Bram, Niels & Maura) bleef het tot het eind een spannende wedstrijd. Ons eerste kon wel als
winnaar het veld verlaten. Helaas ging Merijn tijdens de wedstrijd weer door de knie en na een
bezoek aan de huisartsenpost moet hij het de komende weken sowieso rustig aan doen. AlbertJan is in afwachting op zijn operatie aan de meniscus. Gelukkig heeft Marit de eerste minuten weer
gemaakt. Al met al staan we de komende weken weer voor een uitdaging.
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Trainingstijden zaal

Team

Maandag

Donderdag

S1

20:30 – 21:45 uur

Vrijdag
20:00 – 21:15 uur

S2

21:00 – 22:00* uur

MW1

21:00 – 22:00** uur

A1

20:30 – 21:30 uur

20:00 – 21:00 uur

B1

19:40 – 20:30 uur

20:00 – 21:00 uur

B2

19:40 – 20:30 uur

19:00 – 20:00 uur

C1

18:50– 19:40 uur

19:00 – 20:00 uur

D1

18:50 – 19:40 uur

18:00 – 19:00 uur

D2

18:00 – 18:50 uur

18:00 – 19:00 uur

E1

18:00 – 18:50 uur

18:00 – 19:00 uur

* Op de donderdagen dat er geen wedstrijd van het Midweekteam is
** In de weken dat er geen wedstrijd gespeeld wordt

Programma woensdag 23 november 2022

Aanwezig/ Aanvang Thuisteam Uitteam
Vertrek
Achilles (A)
21:00 MW 1

TOP (V) 1

Accommodatie Verslag
Schelfhorst
Almelo
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Vervoer/Scheidsrechter

Programma zaterdag 26 november 2022
Komende zaterdag staan de eerste wedstrijden van de komende zaalcompetitie op het
programma. Allemaal veel succes en plezier!
Aanwezig/ Aanvang Thuisteam Uitteam
Vertrek

16:00 SDO (S) 1

TOP (V) 1

Accommodatie Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Sporthal
Schoonoord
Schoonoord

W. (Wietse) Bron
(Scheidsrechter)

TOP (V) 2 is vrij
Zwart Wit
11:00 A2

TOP (V) A1

De Mors Delden

Verslag:
Fam. Heuvels, Fam.
Roosmarijn Drenthen, Fam. Gritter

15:00

15:30 TOP (V) B1

Zwart Wit
B2

Het Punt
Vroomshoop

Verslag:
Rosanne

Dinand de Groot

13:45

14:30 TOP (V) B2

HKC (He)
B1

Het Punt
Vroomshoop

Verslag:
Aniek

Albert Wessels

13:00

13:30 TOP (V) C1

Olympia’22 Het Punt
C1
Vroomshoop

Verslag:
Tess

Edwin Gerrits

Verslag:
Maud

Fam. ter Halle, Fam.
Nijenhuis, Fam. Maris

Verslag:
Merle

Gerard Meijerink

Verslag:
Nora-Lynn

Fam de Boer, Fam de Jong,
Fam. Bosch (Avalon)

09:50

Diekmanhal
Enschede

09:50

11:00 NRC’22 D1

TOP (V) D1

12:00

12:30 TOP (V) D2

Olympia’22 Het Punt
D1
Vroomshoop

08:40

09:30 NKC’51 E2

TOP (V) E1

Het Ravijn
Nijverdal
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Adverteerders

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