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Van het bestuur
Ook gisterenochtend is een enthousiaste groep vrijwilligers bezig geweest met het schuren en in
de grondverf zetten van de kozijnen van de kantine. Bijna de helft van de kozijnen is nu onder
handen genomen. Fijn dat dit zo vlot opgepakt wordt, maar de klus is nog niet geklaard…. dus alle
hulp is nog steeds welkom!
Binnen T.O.P. zetten veel vrijwilligers zich op verschillende manieren in om de vereniging goed te
laten draaien. We kunnen wel stellen dat deze mensen onmisbaar zijn voor T.O.P.
Om vanuit het bestuur onze dank uit te spreken naar al deze mensen, organiseren we een
vrijwilligersavond, om jullie allemaal in het zonnetje te zetten. Wel even aanmelden van tevoren
(zie info elders in deze Topper).
Op 28 september staat de JAV op de planning voor alle leden van 15 jaar en ouder. Achter de
schermen wordt de hand gelegd aan de laatste verslagen, de agenda etc. Deze week zullen alle
stukken verstuurd worden. Tijdens de JAV zal er ook aandacht besteed worden aan de
jubilarissen, maar liefst 10 personen dit jaar. We hopen veel leden te mogen verwelkomen.
Als bestuur ontvingen we deze week het verdrietige nieuws dat ons trouwe lid Marianne Gerrits
uitbehandeld is in het ziekenhuis. Marianne heeft aangegeven een kaartje van de leden van T.O.P.
heel erg op prijs te stellen. Laten we aan deze wens tegemoet komen en een kaartje sturen naar:
Marianne Gerrits
Meeuwenweg 32
7687 AL Daarlerveen
Tot slot, afgelopen dinsdag zijn René de Boer en ondergetekende naar een verenigingssessie van
het KNKV geweest in Nijeveen. Onderwerp van de avond was het Strategisch Plan 2022+. De
afgelopen periode is het KNKV onder de noemer #denkmeemethetKNKV bezig geweest met het
verzamelen van inzichten voor het Strategisch Plan 2022+. Dit heeft geleid tot een voorlopig plan
met drie hoofdambities: sportplezier voor alle korfballers, persoonlijke groei van leden als sporter
en als mens en maatschappelijke impact maken. Om dit plan en de ambities met verenigingen te
bespreken en te kijken of de accenten juist liggen én bestuurders te vertellen hoe zij de vertaalslag
kunnen maken naar hun vereniging, heeft het KNKV in totaal vier bijeenkomsten georganiseerd.
Met meerdere verenigingen hebben we afgelopen dinsdag o.a. aan de hand van stellingen
gesproken over de ambities van het KNKV en de ambities van de eigen verenigingen. Hoe kan de
impact van korfbal op de mens en maatschappij versterkt worden? Op zo’n avond komt er niet
direct een oplossing voor de dingen waar wij als vereniging mee worstelen, maar het was fijn om
ervaringen uit te wisselen a.d.h.v. de concept visie van het KNKV. Uiteindelijk hebben we elkaar
nodig!
Vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest

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
28 september

JAV

4 oktober

Bestuursvergadering

8 oktober

Vrijwilligersavond TOP

3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
19-09

Kees de Jonge & Berend Jan Altena

21-09

Saar de Jager

25-09

Corinne Stoelwinder & Madelon Kottier

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.

Schoonmaak kantine en kleedkamers
Beste allemaal,
Het veldseizoen is weer in volle gang.
Nu betekend dit ook dat de kantine en kleedkamers weer volop gebruikt worden,en ja dus ook
schoongemaakt moeten worden.
Aangezien er een aantal personen gestopt zijn( nog heel erg bedankt voor al jullie hulp!!!)zoeken
wij nog een paar enthousiaste ouders die ons daar bij willen helpen .
En als we met meer zijn ben je ook niet zo vaak aan de beurt.
Lijkt het je wat om ons te komen helpen laat het dan even weten dmv een appje of mailtje.
borkenthetty@gmail.com
06-49722108
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BUIENRADAR

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer.
Onder prima weersomstandigheden is afgelopen zaterdag een flink deel van de raamkozijnen en
deuren van de kantine geschuurd en gegrond. Vanzelfsprekend was er een koffiepauze +

De voorspelingen voor komende week: Prima schilderweer!

De ideale situatie:
Door de week schuren zodat op zaterdagmorgen gestart kan worden met schilderen.
Wil je door de week, overdag of ’s avonds, aan de slag?
Dat kan, neem contact op met ondergetekende.

In ieder geval wordt er zaterdag 24 september a.s. vanaf 08:30 uur tot de middag verder gewerkt.

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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Onze vereniging kan alleen maar bestaan door alle leden, oud-leden, ouders etc die vrijwillig taken
op zich nemen. Door jullie is er iedere week een training, worden er op zaterdag wedstrijden
gespeeld, kan er een drankje in de kantine gehaald worden, zijn de kleedkamers schoon, worden
er acties bedacht om inkomsten te genereren, worden er activiteiten voor de jeugd georganiseerd,
is ons sportpark altijd spik en span, worden er berichten in de media geplaats, worden er sponsors
gevonden en nog heel veel zaken meer. En al die mensen zijn we enorm dankbaar en zouden we
dan ook graag willen uitnodigen voor een gezellige avond in ons TOPhuus. Voel je welkom!
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Uitslag dinsdag 13 september
TOP (V) MW1 – Vakgericht MW1

17-12

Uitslag donderdag 15 september
TOP (V) E1 – Elko E2

3-7

Uitslagen zaterdag 17-09-2022

TOP (V) 1 – Vitesse (Be) 1

11-13

TOP (V) B1 – Zwart Wit B2

17-3

Wedstrijd TOP (V) B2 is verplaatst (datum nog niet bekend)
TOP (V) B3 – Centrum B1

16-4

NKC’51 C2 - TOP (V) C1

0-12

TOP (V) D1 was vrij
Wedstrijd TOP (V) D2 is verplaatst naar woensdag 21-9
HHV E2 - TOP (V) E1

6-0

Zaterdag 17 september
De tweede competitieronde. Er moesten 5 wedstrijden in Vroomshoop gespeeld worden. Helaas
kregen we in de loop van de week bericht dat zowel Amicitia D2 als Groen Zwart/ Phenix’72 B1
niet voldoende spelers hadden. Deze beide wedstrijden zijn dus verplaatst. Kortom, we hadden In
Vroomshoop nog drie wedstrijden op het programma staan. Onze E1 en C1 speelden uit. Nadat
afgelopen donderdag onze E1 al tegen Elko had gespeeld, moesten ze zaterdag spelen tegen
HHV E2 in Hollandscheveld. De doordeweekse wedstrijden tegen Elko werd met 3-7 verloren. De
wedstrijd tegen HHV E2 ging helaas ook verloren, uitslag 6-0. C1 moest in Nijverdal spelen tegen
NKC’51 C2. Het lukte C1 om 12 keer te scoren en er werden geen tegengoals geïncasseerd. De
eindstand was dus 0-12 en C1 nam de punten mee naar Vroomshoop. In Vroomshoop speelden
B3, B1 en S1. B3 en B1 hadden weinig moeite met hun tegenstanders en wisten beide met ruime
cijfers te winnen (16-4 en 17-3). S1 speelde tenslotte tegen Vitesse uit Beilen. Met rust stonden
onze Toppers met 4-10 achter. De start van de tweede helft was voortvarend en binnen vier
minuten stond er een 8-10 score op het scorebord. Helaas lukte het onze Toppers niet om het gat
te dichten. De eindstand van de wedstrijd was 11-13. Tenslotte werd er afgelopen week nog een
wedstrijd gespeeld. De eerste wedstrijd van ons Midweekteam. Zij speelden op dinsdagavond in
Vroomshoop tegen Vakgericht MW1. De eindstand van deze wedstrijd was 17-12.
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Hieronder nog enkele foto’s van afgelopen zaterdag
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Programma woensdag 21-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

20:00 Amicitia MW1

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

TOP (V) MW1

Sportpark Het
Midden
VRIEZENVEEN
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Amicitia D2

Sofie

H Drent

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Amicitia D1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Pleun

Edwin Gerrits

18:00
18:30

TOP V) D2

Programma donderdag 22-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

17:30

18:00 TOP (V) D1

Programma zaterdag 24-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

11:00

10:45

12:45

08:45

Uitteam

Accommodatie

15:30 EKC 2000 1

TOP (V) 1

Gem. sportpark
EMMEN

12:15 NRC’22 B2

TOP (V) B1

G.J. van Heekpark
Enschede

12:00 HKC (He) B1

13:30 TOP (V) B3

09:30 KIOS’45 C1

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

J (Joris) Huisinga
(Scheidsrechter)

Bram

Fam. Kassies, Fam.
Drenthen, Fam. Hilberink

TOP (V) B2

Sportterrein ’t
Wilbert Hengelo

Marée

Fam. Zomer, Fam.
Westerink, Fam. de Boer
(Britt)

Blauw Zwart B1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Alissa

Wessels, A (Albert)

Bram

TOP (V) C1

Sportpark de
Dubbeltreffer
SIBCULO

Fam. Hartman, Fam.
Gerrits (Mirthe), Fam. van
Dijk, Fam. Toly
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Aanwezig Aanvang Thuisteam
/ Vertrek

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Thijmen

AKC (Al) D1

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Saar

Juventa E2

Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP

Vervoer/Scheidsrechter

TOP (V) D1 speelt donderdag
22-9

12:00

10:00

12:30 TOP (V) D2

10:30 TOP (V) E1

Gerard Meijerink

Jolien Beuving

Wedstrijdverslagen
Wedstrijd verslag HHV E2 – TOP E1
Hoi allemaal,
Vandaag was het weer zover, we mochten weer spelen en wel in Hollandscheveld! Om 8 uur
moesten we ons verzamelen bij het clubgebouw, best vroeg maar we hadden er zin in! De shirts
waren er en Kim had zelfs nieuwe bidons gekocht voor alle teamleden een eigen kleur (jammer dat
er geen paarse bij zat
maar je kan niet alles hebben!)! Na een rit, waarbij we ook wat van de
mooie omgeving van Drenthe hebben gezien, waren we er dan eindelijk. Tijdens de korte warming
up begon het iets te regenen maar dat vonden we niet erg. Daar klonk het fluitsignaal en was de
wedstrijd begonnen. De tegenstander scoorde al vrij snel de 1-0, echt balen maar we gingen er
voor! Hoofden omhoog en gaan! We speelden de ballen goed over en ook het samenspel en
verdedigen ging steeds beter! Maar helaas wou de bal er bij ons maar niet in en eindigde de
wedstrijd in 6-0, verloren helaas! Dit vonden we niet leuk en waren ook wel een beetje boos over
maar gelukkig kregen we een goeie peptalk van onze leiders en konden we met een opgeheven
hoofd weer richting Vroomshoop! Op naar de volgende wedstrijd!
Groetjes Nora – Lynn, namens E1
TOP B3 – Centrum B1
Afgelopen zaterdag stond onze tweede wedstrijd van deze competitie op het programma. De
eerste thuiswedstrijd. Tegenstander was Centrum B1. Een team waar we vorig seizoen in de C
ook tegen gespeeld hebben. Nadat we alles klaargezet hadden en de voorbespreking hadden
gehad, konden we beginnen aan de wedstrijd. Zonder Cas helaas, omdat hij afgelopen donderdag
geopereerd is en voorlopig even niet mag korfballen (beterschap). We hadden niet veel
tegenstand, dus er valt niet zo veel te vertellen over de wedstrijd. De eindstand was 16-4. Alle
supporters bedankt voor jullie steun en aanmoedigingen. We hopen jullie volgende week weer
langs de lijn te zien wanneer we thuis spelen tegen Blauw Zwart B1.
Groetjes Tim Gerrits.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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