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Van het bestuur
Afgelopen zaterdag was de start van de veldcompetitie. Bijna alle teams moesten weer aan de bak
na een aantal weken trainen en oefenwedstrijden. De resultaten lees je verderop in dit clubblad.
Bouwbedrijf Maneschijn is begonnen met het onderhoud van ons clubhuis en afgelopen
zaterdagochtend is ook het grote schuurfeest begonnen. De eerste kozijnen zijn kaal gemaakt en
weer in de grondverf gezet maar er zijn er nog een heleboel te gaan. Komende zaterdag zal het
schuurfeest verder gaan om 8.30 uur en tot ca. 12.00 doorgaan. Het zou heel erg fijn zijn dat we
nog meer mensen met schuurmachines zouden kunnen verwelkomen zodat alles voor de winter
weer strak in de lak staat. We hopen dan ook dat veel leden en ouders zich deze week aanmelden
bij Klaas de Groot (Tel. 642154 / E-mail: klaasbeadegroot@xs4all.nl) zodat we komende zaterdag
weer een flinke slag kunnen maken!
Heeft iedereen de JAV van 28 september a.s. al in zijn agenda staan? Een grote opkomst is
noodzakelijk voor het voortbestaan van TOP! Commissies zijn nog altijd onderbezet en vrijwilligers
zijn er altijd te kort maar het lijkt dat deze kreten soms niemand meer bereiken…. Op de JAV
passeren alle belangrijke zaken voor de toekomst van TOP en kan iedereen zijn of haar mening
geven. Tipje van de sluier: er zal op de JAV ook een nieuw bestuurslid verwelkomt worden!
En naast alle “verplichtingen” is er dan op 8 oktober een vrijwilligersavond ingepland om lekker met
elkaar te ontspannen en bij te kletsen over van alles en nog wat. Want de “P” van plezier moet
zeker niet vergeten worden!
Hartelijke groet,
René de Boer.

Agenda
28 september

JAV

4 oktober

Bestuursvergadering

8 oktober

Vrijwilligersavond TOP

3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

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

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
12-09

Koen Hartman

13-09

Henry Middag

15-09

Sanne Oelen

17-09

Roland Goris

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Jaarlijks vragen we aan onze leden of ze hun opgegeven voorkeuren t.a.v. het gebruik van foto’s
en vermelding in de Topper/op de site van TOP willen wijzigen.
In de maand september kunnen wijzigingen doorgegeven worden door een mailtje te sturen naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.

STRIEKPOTTIE
Het Schuurfeest is afgelopen zaterdag goed van start gegaan.
Het feest is voorbij, nu moet er gewoon gewerkt worden.

De ideale situatie:
Door de week, overdag of ’s avonds, schuren zodat op zaterdagmorgen gestart kan worden met
schilderen.

In ieder geval wordt er zaterdag 17 september a.s. vanaf 08:30 uur tot de middag verder gewerkt.

Wil je weten wat een “striekpottie” is, meldt je dan aan bij:

Klaas de Groot
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl
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Rabo ClubSupport
TOP doet ook dit jaar weer mee met de RABO ClubSupport. Mogen wij ook dit jaar weer op uw
steun rekenen?
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Wedstrijdverslagen
TOP C1 – Blauw Zwart C1
Hallo allemaal,
Gisteren was onze eerste wedstrijd van het seizoen. We speelden thuis tegen Blauw zwart C1. We
hebben gewonnen met 8-5 het was een spannende wedstrijd omdat we ze aan het eind nog weer
aardig dichtbij lieten komen. Maar gelukkig was de voorsprong genoeg en hebben we gewonnen.
Het was een leuke eerste wedstrijd.
Groetjes Emke de Boer
NKC ‘51 B2 – TOP B2
Afgelopen zaterdag hadden we een wedstrijd tegen NKC B2. Dit was onze eerste competitie
wedstrijd. We begonnen de wedstrijd met goede moed!
Het tempo lag hoog en dit rolde tot een flink succes. De ene na de andere bal vloog door de korf!
We hielden dit tempo mooi vast, maar raakten op een gegeven moment soms een beetje de rust
kwijt. We konden elkaar hier goed van bewust maken en vonden dan ook wel weer de rust in het
aanvallen.
We gingen de rust in met een voorsprong van 3-9. Na een goede peptalk van Marike begonnen we
sterk aan de 2e helft. En nog steeds waren we onze kansen pakken niet verleerd! We hebben
lange aanvallen kunnen spelen door de bal goed te vangen onder de korf en weer uit te spelen tot
een mooi schot of een doorloopbal! En in de verdediging liepen we goed op de ballijn waardoor we
snel de bal er weer tussen uit hadden gepakt.
De eindstand is dan ook uiteindelijk 4-15 geworden en we gaan vol zelfvertrouwen en met heel
veel zin de competitie in!
Geschreven door: Marit Bakhuis
Verslag Juventa D1 tegen Top D2 zaterdag 10 sept.’22
Afgelopen zaterdag hadden we onze eerste wedstrijd tegen Juventa in Hardenberg. Voor een
aantal van ons was dit best spannend. Voor de eerste keer korfballen in twee vakken in een nieuw
team. Het was een mooie wedstrijd. De scheidsrechter legde ons uit wat een vrije bal was. Dit
kwam twee keer voor in de wedstrijd.
Sem maakte het eerste punt en we kwamen voor met 0-1. Daarna werd het 1-1. Merle scoorde
daarna en zo stonden we weer voor met 1-2. Juventa scoorde daarna twee keer achter elkaar en
zo stonden we met 3-2 achter. Zara wist toen voor ons te scoren en was de stand 3-3. Daarna
scoorde Juventa nog weer twee keer en stonden we achter met 5-3. Merle wist daarna de korf te
vinden en toen werd het 5-4. Daarna maakte Thijmen het 5-5 en Merle zorgde voor de 5-6. In de
laatste minuten maakte Juventa het gelijk en bleef het 6-6.
We hebben goed gespeeld.
Groetjes,
Maxime
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Uitslagen zaterdag 10-09-2022
Roreko 1 – TOP (V) 1

16-15

KIOS’45 B1 – TOP (V) B1

3-13

NKC’51 B2 – TOP (V) B2

4-15

Amicitia B1 – TOP (V) B3

3-13

TOP (V) C1 – Blauw Zwart C1

8-5

TOP (V) D1 – NKC’51 D1

5-16

Juventa D1 – TOP (V) D2

6-6

TOP (V) E1 speelt aanstaande donderdag

Zaterdag 10 september
De eerste competitieronde is weer achter de rug. In Vroomshoop werden twee wedstrijden
gespeeld. Om 11:00 moest D1 spelen tegen NKC’51 D1. NKC’51 D1 was iets te sterk voor onze
D1 en helaas ging de wedstrijd met 5-16 verloren. Daarna was het de beurt aan de C1. Hun
tegenstander was Blauw Zwart C1. C1 wist acht maal te scoren en kregen vijf doelpunten tegen.
De eerste punten zijn dus binnen. D2 speelde in Hardenberg tegen Juventa D1. Gezien de uitslag
was het een spannende wedstrijd…. De wedstrijd eindigde in een 6-6 stand. Een gelijkspel voor
onze D2 dus. Alle drie de B-teams wonnen hun wedstrijd met ruime cijfers. Ons eerste speelde
tenslotte tegen Roreko 1. Er werd nipt verloren. Uiteindelijk stond een stand van 16-15 op het
scorebord. Komende week hebben we een tweetal wedstrijden. Ons Midweek team speelt
aanstaande dinsdag tegen Vakgericht MW1, aanvang 20:00 uur. Komende donderdag staat de
wedstrijd van E1 op het programma. Deze wedstrijd begint om 18:15 uur. Aanstaande zaterdag
worden er vijf wedstrijden gespeeld in Vroomshoop. Om kwart voor elf trapt de D2 af en om 15:30
staat de laatste wedstrijd op het programma. C2 en E1 spelen tenslotte uit.

Programma dinsdag 13-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

20:00 TOP (V) MW1

Uitteam

Accommodatie

Vakgericht
MW1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
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Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Groot, D (Dinand) de

Programma donderdag 15-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

17:45

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Elko E2

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Avalon

?

Uitteam

Accommodatie

Vitesse (Be) 1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

13:00 TOP (V) B1

Zwart Wit B2

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Lissa

Schee, M. (Merijn) van der

14:15 TOP (V) B2

Groen
Zwart/Phenix
'72 B1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Britt

Groot, D (Dinand) de

Centrum B1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Tim

Wessels, A (Albert)

Cato

TOP (V) C1

Sportpark
Gagelman
NIJVERDAL

Fam. Hogekamp, Fam.
Gerrits (Mijcke), Fam.
Sieben, Fam. de Boer

Sofie

Amicitia D2

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

TOP (V) E1

Sportpark De
NoraOosthoek
Lynn
HOLLANDSCHEVELD

18:15 TOP (V) E1

Programma zaterdag 17-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

15:30 TOP (V) 1

12:30

13:45

11:00

8:50

11:45 TOP (V) B3

09:45 NKC '51 C2

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

J (Jasper) Huisman
(Scheidsrechter)

TOP (V) D1 is vrij

10:15

8:00

10:45 TOP (V) D2

09:00 HHV E2
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Heddie Drent
Fam. Bosch (Nora-Lynn),
Fam. Snijders

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