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Agenda
28 september

JAV

4 oktober

Bestuursvergadering

8 oktober

Vrijwilligersavond TOP

3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
25-09

Corinne Stoelwinder & Madelon Kottier

27-09

Kim Beldman

28-09

Mark Paters

30-09

Sanne Hilberink

01-10

Enno de Boer

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.

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

Rabo ClubSupport
TOP doet ook dit jaar weer mee met de RABO ClubSupport. Mogen wij ook dit jaar weer op uw
steun rekenen? Er kan nog t/m 27 september gestemd worden!
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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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Met gemak gooi je het in de juiste bak
Op onze accommodatie proberen we afval te scheiden.
Dat is goed voor het milieu én onze TOP-portemonnee.

We hebben bakken voor Restafval en PMD-afval.
In de keuken staat een doos voor Papier en één voor Glas.
Sinds kort ook bakken voor Plastic Statiegeldflesjes.

Buiten
staan twee groepjes van 3 kliko’s.
Kijk even op de bak wat waar in moet.

Kantine
Eén groepje van drie bakken.
Kijk even op de bak wat waar in moet.

Keuken
Een bak voor PMD en één voor Restafval
Kijk even op de bak wat waar in moet.
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Kleedkamers
Eén bak voor alle afval.
Al het afval wordt verder opgeruimd door de schoonmaak, de kantinedienst en de accommodatie
commissie.
Die zullen jullie dankbaar zijn als jullie er geen rotzooi van maken.
Heb je vragen/opmerkingen:
Klaas de Groot
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl

Uitslag woensdag 21 september
Amicitia MW TOP (V) MW1

14-19

TOP (V) D2 – Amicitia D2

14-2

Uitslag donderdag 22 september
TOP (V) D1 – Amicitia D1

6-16

Uitslagen zaterdag 24-09-2022
EKC 2000 1 - TOP (V) 1

14-8

NRC’22 B2 - TOP (V) B1

1-12

HKC (He) B1 – TOP (V) B2

11-10

TOP (V) B3 – Blauw Zwart B1

verplaatst naar dinsdag 11 oktober

KIOS’45 C1 - TOP (V) C1

7-4

TOP (V) D1 was vrij
TOP (V) D2 – AKC (al) D1

9-0

HHV E2 - TOP (V) E1

6-0

TOP (V) E1 – Juventa E2

3-6
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21 - 24 september
Woensdag 21 september werden er twee wedstrijden gespeeld. Ons Midweekteam speelde in
Vriezenveen tegen Amicitia MW1. Ook deze tweede wedstrijd werd winnend afgesloten. D2
speelde tegen Amicitia D2. Deze wedstrijd eindigde in een 14-2 eindstand.
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Donderdag 22 september speelde TOP D1 tegen Amicitia D1. Dit was voor onze D1 een
moeizame wedstrijd. Er werd zesmaal gescoord, maar helaas lukte het Amicitia om 16 keer te
scoren. Eindstand 6-16.
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Afgelopen zaterdag werden er in Vroomshoop twee wedstrijden gespeeld. Onze E1 beet het spits
af tegen Juventa E2. Juventa scoorde zes maal in deze wedstrijd en onze E1-ers lukte dat drie
keer. Eindstand 3-6. Onderstaand een aantal foto’s van de training van afgelopen donderdag.
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Vervolgens kwam D2 in het veld. Tegenstander was dit keer AKC (Al) D1. Onze D2 ging
voortvarend van start en had met rust een 5-0 voorsprong. In de tweede helft wist D2 nog vier keer
te scoren en wederom lieten ze geen doelpunt door. Eindstand was 9-0.
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Onze B1 moest afreizen naar Enschede om tegen NRC’22 B2 te spelen. Eindstand van deze
wedstrijd was 1-12. De punten gingen weer mee naar Vroomshoop. B2 speelde in Hengelo een
spannende wedstrijd tegen HKC (He) B1, maar helaas bleven de punten in Hengelo. Eindstand
van deze wedstrijd was 11-10. Tot slot speelde ons eerste een wedstrijd in Emmen. EKC 2000
was de tegenstander. Het was een kleine puzzel om een team in het veld te krijgen, maar met hulp
van Danian en Ad kon de wedstrijd gewoon doorgaan. De reservebank werd bezet door Albert
Jan, Bram, Niels en Evelien. Marit en Merijn moeten het helaas even rustig aan doen. Na de
voorbespreking van Wout startte de wedstrijd. Helaas kon ons eerste geen vuist maken tegen EKC
2000 1. Er werd 8 maal gescoord door onze Toppers. Helaas kregen ze er 14 tegen. Eindstand 148.
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Wedstrijdverslagen
TOP E1 - Juventa E2
Vandaag stond de derde competitiewedstrijd op het programma. Thuis tegen Juventa E2. We
schrokken wel even van onze tegenstanders, want ze waren best lang. Maar we begonnen heel
enthousiast aan de wedstrijd. Je kon zien dat we hard getraind hadden afgelopen week, want we
kwamen voor het eerst in deze competitie op voorsprong. In de rust stond het 3-2. Na de rust
kregen we een strafworp. Aan de kant werd door de ouders al gejuicht omdat ze dachten dat hij er
in ging, maar helaas was dat niet zo…. Uit de rebound scoorde Juventa direct 3-3. Daarna wilde
de bal er helaas niet meer in. We hebben heel goed aangevallen en veel op de korf kunnen
schieten, maar de bal rolde steeds net de verkeerde kant op. Bij de tegenstanders helaas niet. Zij
scoorden nog drie keer en zo werd de uitslag 3-6.
Ondanks het verlies konden we met de koppies omhoog het veld af. Het was onze beste wedstrijd
tot nu toe en vooral het samenspelen gaat steeds beter. Volgende week weer een nieuwe kans.
Groetjes Saar
TOP D2 – AKC D1
Helaas zijn onze trainer en Thijmen niet bij de wedstrijd. Gelukkig kon Evelien ons coachen.
Sem maakt het eerste doelpunt na een paar minuten spelen, al snel werd het 1-1.
Sem maakt ook het tweede doelpunt. We krijgen een paar mooie kansen. Sem maakt doelpunt 3.
Vera nummer 4 en 5. Maxime nummer 6. Zara nummer 7. Maxime nummer 8 en 9. Sofie nummer
10, 11 en 12. Maxime 13 en 14. Dan wordt het 14-2.. we hebben fantastisch gespeeld. Pleun
kwam ons team helpen!
Groetjes,
Sofie Ekkel

TOP (V) D2 – AKC (Al) D1
Hoi allemaal,
Nadat we afgelopen woensdag tegen Amicitia D2 hebben gespeeld, moesten we gisteren tegen
Akc D1 spelen. De vader van maxime, geholpen door mijn moeder, waren onze coaches.
Het was een best makkelijke wedstrijd. We hadden niet veel tegen stand. Met rust was het 5-0
maar het had wel 10 -0 kunnen zijn heel veel kansen gingen er niet in. De tweede helft ging ook
heel makkelijk.
In de tweede helft wisten we er nog vier bij te krijgen en we hielden bij hun de 0. Eind stand was
dus 9-0.
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Komende zaterdag tegen juventa D1. daar hebben we de eerste wedstrijd gelijk tegen gespeeld.
We gaan ons best doen om nu te winnen! Komen jullie ons allemaal aanmoedigen?!
Groetjes Thijmen

Kios ’45 C1 – TOP C1
Hoi allemaal,
Deze week had de c1 een uitwedstrijd tegen kios'45.
Deze hadden ze helaas verloren met 7-3,
Er waren ook een paar reserves Maud en Jill van de d1 bedankt.
En er waren ook een paar mensen die waren uitgevallen ties, mijcke en twan.
Verder ging de 2e helft beter als de 1e.
Groetjes, bram

HKC B1 – TOP B2
Zaterdag moesten we naar Hengelo om tegen HKC b1 te spelen. Vooraf wisten we dat het een
wedstrijd ging worden waarin we hard aan de bak moesten. De ruststand was 5-3, er moest dus
een schepje boven op. Na de rust werd het nog 8-4 maar toen begonnen de doelpunten te vallen
en kwamen we terug. Helaas duurde de wedstrijd net 2 minuten te kort en was de eindstand 11-10
we hebben een mooie wedstrijd gespeeld en hopen dat als ze bij ons spelen het wel kunnen
afmaken. We willen Luuk en Niek bedanken voor het spelen.
Groetjes Marée, b2

Programma dinsdag 27-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek
Sportpark De
TOP (V)
20:00 MW1

NKC’51 (V)

Bosrand

MW1

VROOMSHOOP

De Topper nr.7
25-9-2022

??

Programma donderdag 28-09-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Groen

Sportpark De

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek

Zwart/Phenix’72 Bosrand
18:30

19:00 TOP (V) B2

B1

VROOMSHOOP

Dinand de Groot

Programma zaterdag 01-10-2022

Aanwezig Aanvang Thuisteam Uitteam

Accommodatie Verslag Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek

15:30 TOP (V) 1

Groen

Sportpark De

Zwart/Phenix

Bosrand

A. (Arno) van Dam

’72 1

VROOMSHOOP

(Scheidsrechter)

Sportpark De
Bosrand
12:30

13:00 TOP (V) B1

KIOS’45 B1

VROOMSHOOP

Schee, M. (Merijn) van der
Jesse

Sportpark De
Bosrand
13:45

11:00

14:15 TOP (V) B2

11:45 TOP (V) B3

NKC’51 B2

Amicitia B1

VROOMSHOOP

Groot, D (Dinand) de
Guusje

Sportpark De

Schee, H.L. (Hielke) van

Bosrand

der

VROOMSHOOP

Mirthe
Fam. van der Veen, Fam.

Sportpark ’t
Blauw
09:25

10:15 Zwart C1

Lageveld
TOP (V) C1

Xilan

Wierden

Hendriksen, Fam. Gerrits
(Mijcke), Fam. van het
Bolscher

Sportpark
Gagelman
09:10

10:00 NKC’51 D1

TOP (V) D1

Anouk

Nijverdal

Fam. de Jager, Fam.
Nijenhuis, Fam. Maris

Sportpark De
Bosrand
10:15

10:45 TOP (V) D2

Juventa D1

VROOMSHOOP
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Zara
Hedy Drent

Aanwezig Aanvang Thuisteam Uitteam

Accommodatie Verslag Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek
Sportpark Elim
10:25

11:30 Elko E2

TOP (V) E1

Elim

Adverteerders
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Romee

Fam. Braakman, Fam.
Purperhart

redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
De Topper nr.7
25-9-2022

