DE TOPPER
60e jaargang nr. 8

2-10-2022

Van het bestuur
I.v.m. de gewijzigde samenstelling van het bestuur is er dit keer geen
voorwoord. Vanaf volgende week wordt dit weer opgepakt.

Agenda
4 oktober

Bestuursvergadering

8 oktober

Vrijwilligersavond TOP

3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:

04-10

Bertus Boshoeve

06-10

Lina Kassies

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

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

Vrijwilligersavond
Heb jij je nog niet opgegeven voor de vrijwilligersavond? Dat kan nog tot aanstaande woensdag.
Iedereen die zich vrijwilliger voelt, is van harte welkom. Heb je veel werk voor TOP verzet? Of
misschien een beetje? Iedereen is welkom.
Meld je snel aan via tamaravanhetbolscher@gmail.com
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RABO ClubSupport
Afgelopen zaterdag werden we verrast met de prachtige cheque die door Directeur Particulieren
van de Rabobank Sipko Bruins persoonlijk werd gebracht.
Iedereen die op ons heeft gestemd voor de RABO ClubSupport heel erg bedankt!
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Na regen komt zonneschijn
Het regenseizoen staat even op pauze.
Dé gelegenheid om verder te gaan met schuren en schilderen.
We veranderen van tactiek.
Ongeveer de helft van de raamkozijnen en deuren staat nu in de grondverf. Dat gaan we eerst
aflakken zodat dat gedeelte voor de winter helemaal klaar is.
Ook de rolluiken kunnen dan weer geplaatst worden.
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 8 oktober a.s. vanaf 08:30 uur tot de middag verder gewerkt.

Ook woensdag 5 oktober a.s. vanaf 09:00 uur wordt er gewerkt.
Van harte welkom!
Klaas de Groot
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl

Uitslag dinsdag 27 september
TOP (V) MW1 – NKC’51 MW1

17-11

Uitslag donderdag 29 september
TOP (V) B2 – Groen Zwart/ Phenix’72 B1

6-5
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Uitslagen zaterdag 01-10-2022
TOP (V) 1 – Groen Zwart / Phenix’72 1

20-7

TOP (V) B1 – KIOS’45 B1

14-4

TOP (V) B2 – NKC’51 B2

9-3

TOP (V) B3 – Amicitia B1

13-3

Blauw Zwart C1 – TOP (V) C1

0-2

NKC’51 D1 – TOP (V) D1

14-5

TOP (V) D2 – Juventa D1

9-4

Elko E2 – TOP (V) E1

5-2

strafworpen 1-3

Afgelopen week
Deze week wederom twee doordeweekse wedstrijden. Uiteraard een van ons midweekteam. Zij
speelden in Vroomshoop tegen NKC’51 MW1. Er werd weer veelvuldig gescoord en verdedigend
had ons midweekteam het prima onder controle. De eindstand was 17-11. Donderdagavond
speelde TOP (V) B2 een wedstrijd tegen Groen Zwart/ Phenix’72 B1. De eindstand van deze
wedstrijd was 6-5. Afgelopen zaterdag stonden er vijf thuiswedstrijden op het programma. Drie
teams moesten uitspelen. E1 speelde in Elim tegen Elko E2. Onze Toppers scoorden twee
doelpunten. Helaas lukte het Elko om de bal vijf keer door de mand te gooien. Eindstand was dus
5-2. D1 moest in Nijverdal tegen NKC’51 D1 spelen. Ook deze wedstrijd lukte het onze D1 niet om
een vuist te maken tegen de tegenstander. Eindstand van de wedstrijd was 14-5. C1 moest
afreizen naar Wierden om tegen Blauw Zwart C1 te spelen. De doelpunten waren schaars deze
wedstrijd. Waarschijnlijk hadden beide teams een goede verdediging, of werden de kansen niet
goed afgemaakt? De eindstand van de wedstrijd was 0-2. De punten gingen wel mooi mee naar
Vroomshoop. TOP (V) D2 was het eerste team dat in Vroomshoop speelde. Juventa D1 was de
tegenstander. In de eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld. De winnaar van deze wedstrijd maakt
een grote stap richting het kampioenschap. Onze Toppers wisten de voorsprong te nemen. Bij rust
was de stand 3-1. In de tweede helft kwam Juventa nog terug tot 4-3, maar onze D2 nam daarna
het heft in handen. De eindstand van de wedstrijd was 9-4. Vervolgens was het de beurt aan TOP
(V) B3. Zij moesten spelen tegen Amicitia B1. De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang, maar
toen het eerste doelpunt werd gemaakt volgde de rest ook. De eindstand van de wedstrijd was 133. Daarna kwam TOP (V) B1 op het veld. Tegenstander was de nummer 2, KIOS’45 B1. Ook in
deze wedstrijd had onze B1 geen enkel probleem met de tegenstander. Eindstand van de
wedstrijd was 14-4. B1 staat nu vier punten voor op de nummer twee en kan de kampioensvlag al
hijsen. B2 speelde tegen NKC’51 B2. Uit werd overtuigend met 0-17 gewonnen. Thuis was het iets
lastiger om de doelpunten af te maken. De ruststand was 4-3. In de tweede helft nam onze B2 het
heft in handen en met nog vijf doelpunten en geen tegendoelpunten eindigde de wedstrijd in een 93 stand. Tot slot speelde ons eerste tegen Groen Zwart/ Phenix’72 1. Dat bleek een maatje te
klein. Eindstand van de wedstrijd was 20-7.De eerste twee punten voor ons eerste zijn binnen. Op
naar meer!
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Voor iedereen die er niet was (en ook voor degenen die er wel waren)…hier nog enkele foto’s van
afgelopen zaterdag.
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Wedstrijdverslagen
Blauw Zwart C1 – TOP C1
Zaterdag 1 oktober moesten wij Top C1 uit tegen Blauw Zwart in Wierden.
Wedstrijd begon om 10:15.
In de eerste helft hebben wij gescoord en stonden met 1 nul voor.
We deden het wel goed maar moesten sneller zijn met aanvallen.
De scheidsrechter was volgens mij nieuw hij floot niet met overtreding zowel voor Blauw Zwart als
voor ons. Hij floot alleen als de bal over de lijn ging en toen er gescoord werd.
In de 2e
helft scoorde we ons 2e
punt.
Veel kansen gehad maar helaas het had beter gekund.
Het is 0-2 geworden voor ons. Wij hebben het gelukkig droog gehouden.
Groetjes Twan
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TOP B2 – NKC ’51 B2
Deze zaterdag hebben wij met 9-3 gewonnen van NKC. Het was een goeie wedstrijd, met veel en
enthousiaste supporters ;). Ik vond het een erg leuke wedstrijd om te spelen, en voor zover ik heb
gehoord, de rest van het team ook!
Wij hopen dat jullie net zo hebben genoten van de wedstrijd als ons!
Groetjes, Guusje van het bolscher
Programma woensdag 05-10-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

/ Vertrek
Sportpark
NKC’51 (V)
20:00 MW1

TOP (V)

Gagelman

MW1

Nijverdal

Programma zaterdag 08-10-2022

Aanwezig/ Aanvang Thuisteam
Vertrek

14:30 Leonidas 1
10:10

Uitteam

TOP (V) 1

10:30

11:10 Zwart Wit B2 TOP (V) B1
Groen
Zwart/Phenix
11:30 '72 B1
TOP (V) B2

12:30

13:35 Centrum B1

TOP (V) B3

11:10

12:00 TOP (V) C1

NKC '51 C2

10:30

11:00 TOP (V) D1

Olympia '22
D1

10:55

11:40 Amicitia D2

TOP (V) D2

9:30

10:00 TOP (V) E1

HHV E2

Accommodatie Vervoer/Scheidsrechter Verslag
Sportpark
Spokedam
NOORDWOLDE
FR
Sportcomplex
De Mors DELDEN

H. (Hans) Warris
(Scheidsrechter)
Fam. Lotgerink, Fam. Hees,
Fam. Wekamp
Fam. Hornstra, Fam.
Sportpark
Hartman, Fam. de Boer
Wooldrik BORNE (Marée)
Veld Centrum DE Fam. Meijerink, Fam.
KRIM
Kassies, Fam. Jansen
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
Groot, D (Dinand) de
Sportpark De
Bosrand
Schee, H.L. (Hielke) van
VROOMSHOOP
der
Sportpark Het
Midden
Fam. de Jong, Fam. Pierik,
VRIEZENVEEN
Fam. Gerrits (Zara)
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
Lüchies, M. (Mart)
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Chester

Koen
Lina

Mirthe

Saar

Vera

Dané

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