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Van het bestuur
Het seizoen is weer begonnen, gisteren werden er in Westerhaar een aantal oefenwedstrijden
gespeeld. Voor TOP was het een succesvolle dag; van de vier oefenwedstrijden werden er 3
gewonnen. Het was mooi om te zien dat iedereen er weer zin in had en weer vol enthousiasme de
wedstrijden speelden.
Voor een aantal spelers was het een spannend begin van het seizoen doordat er wijzingen in de
teamindelingen waren. Maar gelukkig lieten de spelers van deze teams zien dat een verandering
niet altijd iets slechts hoeft te zijn. Het leverde mooie spelmomenten op, maar vooral ook
saamhorigheid onder de spelers. Er werd gecoached onderling en veel positieve feedback
gegeven. Prachtig om te zien.
Komende week komt het bestuur weer samen. Een van de punten op de agenda is de JAV op 28
september, waarvoor alle leden van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd. Voor de ouders van de
jongere leden zal er na de JAV weer een ouderavond georganiseerd worden. Mocht u als ouder
punten hebben waarvan u denkt dat ze van waarde kunnen zijn om op de ouderavond te
bespreken dan hoor ik graag van u.
Voor iedereen een heel fijn seizoen gewenst.
Hartelijke groet,
Tamara van het Bolscher

Agenda
30 augustus
28 september

Bestuursvergadering
JAV

Verjaardagen
30 augustus

Josette Drent

1 september

Jesse Hees

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!
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Jaarverslagen
Graag ontvangt het bestuur ter voorbereiding op de JAV van alle commissies een (kort) jaarverslag
waarin beschreven wordt wat de commissie georganiseerd/gerealiseerd heeft.
De jaarverslagen kunnen deze maand nog gemaild worden naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
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.

Wedstrijdverslag
Hierbij het eerste verslag van de E1!
Beste toppers,
Zaterdag was het dan eindelijk weer zo ver. De allereerste oefenwedstrijd van het seizoen. Kwart
over negen verzamelen was toch wat aan de vroege kant na zo’n warme zomer voor sommige
spelers. Met wat kleine oogjes gingen we wat gespannen richting Westerhaar. Na het verdelen van
de shirtjes begon de wedstrijd spanning wat toe te nemen. Voor sommige hun allereerste wedstrijd
als topper. Voor het fluit signaal werden de tegenstanders opgezocht en begonnen we fanatiek
aan de eerste wedstrijd. Met maar liefst drie coaches aan de zijlijn werden de toppers de wedstrijd
door gecoacht. We deden niet onder voor onze tegenstander. Zo werden er al mooie ballen
onderschept, werd er als een team gespeeld, waren er goede kansen, kregen we de eerste ballen
om de oren maar werden ook de eerste goals gemaakt. Ondanks het support van familie wist SDO
toch meer kansen af te maken en moesten we met ons eerste verlies omgaan. Het verlies werd
gelijk gebagatelliseerd “gelukkig is het maar een oefenwedstrijd”. Met een tosti voor onderweg
reden we weer tevreden terug naar Vroomshoop. Meer dan tevreden! Want wat stond er al een
mooi team, hebben we dingen gezien waar we aan kunnen werken en is er heel veel vertrouwen in
een ontzettend mooi seizoen!
Groetjes de E1
Oefenwedstrijd 3 september
TOP 1 speelt op zaterdag 3 september thuis een oefenwedstrijd tegen KIOS. Aanvang 15.30 uur.
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