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Van het bestuur
1 Blauw shirt
Twee weken geleden werd er in Hardenberg het schoolkorfbaltoernooi gehouden. Juventa
organiseerde dit toernooi waar veel teams aan meededen. Iedereen die wel eens een team van
Juventa heeft zien spelen, weet dat zij gele shirt en pakken hebben. En tijdens dat toernooi zag je
die kleur dan ook vaak terugkomen in de shirts van de vrijwilligers. Maar tussen al dat geel zag ik
ook iets bekends: een blauw TOP shirt. Een van onze jeugdleden was vrijwilliger en hielp met het
toernooi. Mooi dat er door dit jeugdlid buiten de eigen vereniging werd gekeken en mooi dat er een
vrijwilligers-taak werd uitgevoerd.
Training geven; de basics
Dat de jeugd flink wat in zijn mars heeft en zeker bereid is om de handen uit de mouwen te steken
is ook gebleken toen we de jeugd van de B-teams vroegen om deel te nemen aan de Basics
training die maandag op ons veld door het KNKV wordt gegeven. Deze training is voor trainers en
in deze training krijg je de basis van het training geven mee. Buiten de huidige trainers, gaan ook
een aantal jongeren meedoen met deze cursus. En zo zien we de toekomst qua kennis van
(nieuwe) trainers zonnig in.
Jubilarissen
Tijdens de JAV werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Verderop in deze Topper
vindt u de foto’s. Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd!
Ouderavond
Omdat de JAV toegankelijk is voor alle leden van 15 jaar en ouder en dus niet voor ouders van
leden, hebben we vorig jaar voor het eerst een ouderavond gehouden. Ook dit jaar gaan we dit
weer doen. Op 3 november staat deze gepland en de tijd en locatie kunt u over een tijdje lezen in
de Topper.
Tijdens deze avond willen we met ouders in gesprek over de punten die ook tijdens de JAV aan de
orde zijn gekomen. Er zal op deze avond geen ruimte zijn om individuele teams of spelers te
bespreken. Heeft u opmerkingen of vragen over een team, trainers of over uw kind? Dan willen wij
u vragen dit niet tijdens de ouderavond te doen maar deze aan de TC te stellen. Indien u niet weet
waar u terecht kan voor uw vraag, mag u mij altijd een mail sturen.
(tamaravanhetbolscher@gmail.com)
Energie
Het is u vast niet ontgaan; de energieprijzen rijzen de pan uit. Ook wij hebben last van stijgende
energieprijzen. Vooralsnog kan er gewoon gedoucht worden in ons gebouw. Maar we willen wel
vragen om kort te douchen. Ook willen we vragen om niet zomaar aan de thermostaat van de
kantine te zitten. Deze staat goed ingesteld. Mocht je toch de verwarming iets hoger willen zetten,
vergeet hem dan niet terug te zetten.
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Vrijwilligers
Al vele malen hebben we het gecommuniceerd; onze vereniging kan niet bestaan zonder
vrijwilligers. Enkele weken geleden stonden er een aantal vrijwilligers op ons veld om de kinderen
van de basisscholen in Vroomshoop tijdens de Sportcarroussel kennis te laten maken met korfbal.
Fijn dat jullie dit wilden doen, dank daarvoor.
Dat vrijwilligers belangrijk zijn moge duidelijk zijn. Gelukkig kunnen we steeds weer bouwen op een
groep mensen die steeds maar weer klaar staan voor de vereniging. Gisteravond hebben we dan
ook een gezellige avond gehouden voor alle vrijwilligers. Een mooi aantal leden, oud-leden en
ouders van leden hadden zich opgegeven en hebben een leuke avond gehad. Het bestuur wil ook
via deze weg alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Door jullie hebben we een
goed draaiende vereniging en zonder jullie zou dat niet zo zijn!
Hartelijke groet,
Tamara van het Bolscher

Agenda
3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

8 november

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
15-10

Anouk Zomer

Alvast van harte gefeliciteerd!!!
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Jubilarissen KV T.O.P.
Onlangs zijn, tijdens de JAV, onze jubilarissen gehuldigd. Wat mooi dat men al zo lang lid is van
onze vereniging.
De volgende mensen werden gehuldigd:
Johanna Maathuis

25 jaar lid

Jannemiek Uitzetter- Maathuis

25 jaar lid

Bert Gritter

40 jaar lid

Evelien Kolkman

40 jaar lid

Erik Staarman

50 jaar lid

Henry Middag

50 jaar lid

José Drenth

50 jaar lid

Janneke Staman

55 jaar lid

Bertus Boshoeve

60 jaar lid

Gerrit Kolkman

65 jaar lid

Gefeliciteerd allemaal!
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Contributie seizoen 2022-2023
In de JAV wordt jaarlijks de indexatie van de contributie besproken. Deze is voor komend seizoen
vastgesteld op 2%. Dit worden de nieuwe maandbedragen voor seizoen 2022-2023:
Niet spelend
€ 5,91
Welpen/kabouters
€ 7,46
Pupillen
€ 11,44
Aspiranten
€ 13,13
Junioren
€ 19,26
Senioren
€ 25,78

Uitslagen
Najaar
2 - 7
Voorjaar
0 - 8
Hele kantine 2 - 15
Verslag:
Nadat op eerdere zaterdagen (en een doordeweekse sessie) 7 van de 15 delen van de
kantine in de grondverf waren gezet, trad het klusteam afgelopen zaterdag aan in
minimale bezetting.
Toch wisten 3 mannen te scoren door 2 delen te voorzien van een tweede, en laatste,
verflaag.
De tactiek voor het najaar is 7 delen klaar.
2 klaar, nog 5 te gaan.
In het voorjaar de overige 8 delen.
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 15 oktober a.s. vanaf 08:30 uur tot de middag verder
gewerkt.
Klaas de Groot
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl

De Topper nr.9
9-10-2022

Kaarten wedstrijd Heracles Almelo – FC Eindhoven 21 oktober 2022
Heracles Almelo benoemt voor elk thuisduel een dorp of stad van de week en benoemt die tot
Zwart-Witte Streek. Voor de wedstrijd Heracles Almelo – FC Eindhoven op vrijdag 21 oktober,
aftrap 20:00 uur, is de Zwart-Witte Streek Vroomshoop! En T.O.P. kan daar als vereniging bij zijn.
Kaarten Heracles Almelo – FC Eindhoven
Speciaal voor de verenigingen uit Vroomshoop stelt Heracles Almelo de wedstrijdkaarten voor een
gereduceerd tarief van €7,50 euro per kaart (normale kaarten zijn €20 euro per kaart) beschikbaar.
Alle kaarten die beschikbaar gesteld worden voor T.O.P. zitten in hetzelfde vak.

Hoe te bestellen?
Volg de volgende stappen om je wedstrijdkaarten voor Heracles Almelo te bestellen:
1. Ga naar https://heracles.nl/vroomshoop en druk op bestellen.
2. Selecteer het vak en kies je plek uit. (Let op! Er kan maximaal 2 kaarten worden p.p.)
3. Ga naar de winkelwagen en log in met je Heracles account. Indien je nog geen Heracles
Account hebt kan je er een aanmaken via https://heracles.nl/registreer
4. Volg de verdere instructies. De kaarten worden bij succesvol afhandeling als eTicket naar
het e-mailadres van het Heracles Account opgestuurd.

Mocht er tijdens het bestellen gevraagd worden om een relatienummer te koppelen, dan kan je
proberen om verder te gaan als nieuwe fan. Lukt dit niet omdat je reeds bij ons bekend bent?
Neem dan contact op met ticketing@heracles.nl of via 0546-817070.

Kick-back fee actie
Wanneer T.O.P. vijftig of meer kaarten verkopen ontvangen we als vereniging €2,50,- per
verkochte kaart retour van Heracles Almelo. We kunnen dus indirect geld verdienen voor onze
vereniging! Belangrijk hierbij te vermelden is dat alleen de aantal verkochte kaarten
via www.heracles.nl/vroomshoop link meetellen.
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Uitslag woensdag 05 oktober 2022
NKC’51 MW1 - TOP (V) MW1

9-14

Uitslagen zaterdag 08 oktober 2022

Leonidas 1 - TOP (V) 1

15-15

Zwart Wit B2 - TOP (V) B1

1-21

Wedstrijd TOP (V) B2 is verplaatst naar aanstaande donderdag
Centrum B1 - TOP (V) B3

4-11

TOP (V) C1 – NKC’51 C2

9-1

TOP (V) D1 – Olympia’22 D1

2-3

Amicitia D2 - TOP (V) D2

15-14

TOP (V) E1 – HHV E2

4-1

Afgelopen week
Ons Midweekteam speelde afgelopen woensdag weer tegen NKC’51 MW1. Ook deze wedstrijd
werd met winst afgesloten. Het kampioenschap voor ons Midweekteam is in zicht. Afgelopen
zaterdag waren er drie wedstrijden in Vroomshoop. E1 trapte af en speelde tegen HHV E2. En dat
deed E1 zeer verdienstelijk. Ze wisten vier maal te scoren en kregen slechts 1 doelpunt tegen. De
eerste overwinning voor ons E1 team is een feit. D1 speelde tegen Olympia ’22 D1. Dit was een
spannende wedstrijd, waarbij ons D1 team uiteindelijk aan het kortste eind trok. De eindstand was
2-3. C1 speelde vervolgens tegen NKC’51 C2. C1 ging voortvarend van start en de overwinning
kwam geen minuut in het gevaar. De eindstand van de wedstrijd was 9-1. KIOS’45 C1 verloor hun
wedstrijd waardoor ons C1 team kampioen is. GEFELICITEERD! Komende woensdag speelt ons
C1 team tegen KIOS’45 C1. De wedstrijd in Sibculo ging verloren.. komende woensdag als
kampioen natuurlijk wel laten zien dat je terecht op plek 1 staat. Er werden verder nog vier
uitwedstrijden gespeeld. Ons D2 team moest afreizen naar Vriezenveen om tegen Amicitia D2 te
spelen. Alhoewel…. 29 keer werd er gescoord in deze wedstrijd. 14 keer door onze Toppers en 15
keer door Amicitia. Helaas net verloren, maar wel een goede pot gespeeld. B3 speelde
zaterdagmiddag tegen Centrum B1. De overwinning kwam geen moment in gevaar, maar ons B3
team was de eerste helft niet zo scherp in de afronding en was met name tegen zichzelf aan het
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korfballen. In de tweede helft werd dit beter opgepakt. De eindstand van de wedstrijd was 4-11. B1
speelde in Delden tegen Zwart Wit B2. 22 doelpunten in deze wedstrijd. 1 van Zwart Wit en 21 van
ons B1 team. Met deze 1-21 overwinning kon de kampioensvlag gehesen worden. Ook jullie
allemaal van harte GEFELICITEERD! Ons eerste speelde in Noordwolde tegen Leonidas 1. Met
rust stond er een gelijke stand op het scorebord. In de tweede helft nam ons eerste het touw in
handen en wisten een voorsprong van drie doelpunten te nemen. Helaas lukte het niet om dit
verder uit te bouwen, of te behouden. Leonidas kwam terug en pakte vervolgens vlak voor tijd 1
doelpunt voorsprong. Gelukkig lukte het ons eerste om ook nog een doelpunt te scoren en zo
eindigde de wedstrijd in een 15-15 stand. Een punt mee naar Vroomshoop.
Komende week staan er veel wedstrijden door de week op het programma. Twee wedstrijden in
Vroomshoop en twee uit. Op dinsdagavond speelt B3 in Vroomshoop tegen Blauw Zwart B1 en
ons Midweekteam in Enschede tegen Vakgericht MW1. Woensdag speelt C1 thuis tegen KIOS’45
C1. Donderdag moet ons B2 team afreizen naar Borne om tegen Groen Zwart te spelen.
Hierbij nog een aantal foto’s van afgelopen zaterdag.
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Programma dinsdag 11-10-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Alissa

Albert Wessels

/ Vertrek
Sportpark De

18:30

TOP (V) B3

Blauw Zwart

Bosrand

B1

VROOMSHOOP
Universiteit

Vakgericht
20:20 MW1

TOP (V) MW1

Twente

Middelburg,

ENSCHEDE

R (Robert)

20:20

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

VROOMSHOOP

Mijcke

Edwin Gerrits

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Programma woensdag 12-10-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

/ Vertrek
Sportpark De
Bosrand
18:30

TOP (V) C1

KIOS’45 C1

Programma donderdag 13-10-2022
Aanwezig Aanvang Thuisteam

Uitteam

/ Vertrek
Groen

Fam. Hornstra, Fam.

Zwart/Phenix

17:50
18:45

'72 B1

Sportpark
TOP (V) B2

Wooldrik BORNE
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Hartman, Fam. de Boer
Koen

(Marée)

Programma zaterdag 15-10-2022

Aanwezig/ Aanvang Thuisteam Uitteam
Vertrek
Olympia '22
16:30 1

TOP (V) 1

13:45

14:15 TOP (V) B1

NRC '22 B2

12:30

13:00 TOP (V) B2

HKC (He)
B1

10:15

Blauw
11:15 Zwart B1

TOP (V) B3

10:30 Amicitia D1

TOP (V) D1

9:45

9:30

9:00

10:30 AKC (Al) D1

10:00 Juventa E2

TOP (V) D2

TOP (V) E1

Accommodatie Verslag
Sportpark De
Wildbaan
BORCULO
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
Sportpark De
Bosrand
VROOMSHOOP
Sportpark 't
Lageveld
WIERDEN
Sportpark Het
Midden
VRIEZENVEEN
Sportcomplex
Het Sportpark
ALMELO
Sportpark
Kruserbrink
HARDENBERG

Vervoer/Scheidsrechter

H (Henk) Peelen
(Scheidsrechter)

Sanne

?

Jesse

Schee, M. (Merijn) van der

Aniek

Fam. Wessels, Fam. van
Oenen, Fam. de Graaf

Norah

Fam. Lubberts, Fam. ter
Halle, Fam. Schreur

Jeslyn

Fam. Gerrits (Thijmen),
Fam. Sanders, Fam. Ekkel

Avalon

Fam. Bosch (Avalon), Fam.
Snijders

Wedstrijdverslagen
TOP C1 – NKC’51 C2
We begonnen iets later met de wedstrijd want er was iets met de scheids of zo …Tamara bedankt
voor het fluiten!!!!
De wedstrijd begon en we scoorden al best snel twee doelpunten. Daarna maakten we er nog
meer en met de rust stond het 7-1 in de tweede helft hebben we twee keer gescoord. NKC’51 C2
had spelers van de B2 meegenomen, want anders hadden ze te weinig spelers omdat sommige
ziek waren. Gelukkig konden we wel gewoon spelen. Het was een leuke wedstrijd.
We zijn nu sowieso al kampioen omdat KIOS’45 C1 heeft verloren van Blauw Zwart C1, dus alvast
GEFELICITEERD, maar we moeten aankomende woensdag nog wel tegen KIOS’45 C1 spelen en
die moeten we als kampioen natuurlijk gewoon winnen. Komen jullie ons allemaal aanmoedigen?!

Groetjes Mirthe Gerrits TOP C1
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Amicitia D2-Top D2
Wij moesten vandaag tegen Amicitia.
De eerste helft gingen we gelijk op.
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Amicitia, daarna volgde er 3 doelpunten voor ons.
Amicitia wist nog een paar keer te scoren en wij deden dit net is vaker. Rust stand 4-7.
Na de rust liepen we verder uit tot 5-10. Nadat Amicitia er nieuwe spelers in had gezet van een
ander team kwamen ze weer terug. 10-10.
De laatse 12,5 min werd het spannend. Ons team deed het super goed tegen de spelers van D1
van Amicitia. We speelden als een team en maakte ook nog doelpunten. Uiteindelijk werd de
eindstand 15-14.
Groetjes Vera

TOP E1 – HHV E2
We verzamelden ons om half tien om ons klaar te maken voor de wedstrijd tegen HHV. Voor het
omkleden voor de wedstrijd werd uiteraard weer de tijd genomen, voor de warming up wat minder..
Met wat verwarring over de aanvangstijd begonnen we gelukkig met ons volledige team aan de
wedstrijd. En dat deden we scherp! Waarin we in de eerste helft de wereld aan kansen kregen
waarvan we er eentje afmaakte en dat ons op kleine voorsprong bracht. In de verdediging zaten
we er strak op waardoor we de kansen van de tegenstanders klein maakte. Na een motiverende
bespreking en eventjes te klagen over de tegenstanders begonnen we met nieuwe moed en met
een voorsprong aan de tweede helft. Zo zaten we nog strakker op onze tegenstander en lieten we
geen gaten om ze te laten schieten. Aanvallend zaten er nog betere aanvallen tussen, mooie diepe
ballen en de doelpunten werden beter afgemaakt! Waar we in voorgaande wedstrijden het in de
tweede helft lieten liggen, pakte we nu alle kansen. Weer een ontzettende mooie groei als team
gezien en daardoor zo dik verdient gewonnen met 4-1. Ontzettend hard gewerkt om de
overwinning binnen te halen. Dit vertrouwen nemen we mee de laatste wedstrijd in. Trots op de
toppertjes!
Groetjes van de E1
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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