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Van de redactie
Author

Redactie

Terug naar het oude normaal is het nog niet, zelfs niet naar het nieuwe normaal, maar er mag toch
weer net iets meer sinds vandaag (do 19/11), een lichtpuntje in deze donkere tijden.
Zo mogen trainers weer gewoon trainer zijn en buiten mag je weer met z’n vieren rondbanjeren.
Wie weet dat we ergens in januari weer mogen doen waar we voor opgericht zijn, korfballen. En
als het een beetje meezit met de onlangs ontwikkelde vaccins zou het zomaar kunnen dat er
volgend jaar ergens weer een feestje aan de horizon gloort. Maar nu klinkt dat wel nog ver weg,
zucht. Eerst nog maar bedenken wie we hoe, wanneer, wat gaan schenken en zien of we de kerst
idd, zoals geopperd door het OMT, met zes bezoekers onder een inmiddels kalende kerstboom
kunnen vieren.
En de korfballer, hij trainde voort...
Verder in dit nummer:
• Erg leuk om te zien hoe de omstandigheden de creativiteit boosten van sommige ALOtrainers…
• Onbetaalbare vrijwilligster Erna neemt afscheid van de KC: een interview
• TC-nieuws: Aanpassingen trainingsrooster
• En weer een nieuw kalfje, welkom Anneli!
Agenda
November
19 nov wo 00:00 u Regels 14 okt weer van kracht
Een heel fijne week gewenst en blijf gezond,
Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week
Author

Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:
November
20 nov Tommy Oliveira Beckman (11)
21 nov Luca Bonoo (12)
22 nov Maaike Mevius (43)
23 nov Bertram Jonkers (62)
27 nov Jesse Staal (16)
28 nov Elisa Struijs (43), Dimitry de Robles (21)
December
1 dec Ellen Melchior (55)
2 dec Fleming van de Graaf (30), Loïs van den Hout (9)
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Trainen met duikbrillen???
Author

Astrid

Ondanks de beperkende Corona maatregelen blijven de meeste teams niet helemaal stil zitten.
Als je maximaal in tweetallen mag trainen op anderhalve meter afstand blijft er niet veel over wat
je kan doen, maar aan het schot werken kan altijd! Onder leiding van Roy en Casper is de selectie
aan de slag gegaan met differentieel leren, een manier van trainen waarbij de hersens worden
gestimuleerd oplossingen te gaan zoeken. Zo wordt hier het zicht beperkt tijdens het schieten,
maar met andere ballen schieten, op andere korven of van andere ondergronden behoorde
afgelopen weken ook tot het programma. Niet alleen onwijs leuk en weer eens wat anders, maar
ook super leerzaam! Hopelijk kunnen we het snel toe gaan passen in partijtjes
.
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Onbetaalbare vrijwilligster Erna neemt afscheid van KC
Author

Astrid

Erna van der Smitte nam tijdens de NALV van 30 oktober afscheid van de Kantine Commissie
(KC). Voor haar jarenlange inspanning werd ze geëerd met de zilveren Stierenkop. Tijd voor een
interview.
Hoe ben je bij ALO terechtgekomen?
Toen onze oudste dochter Juliette een jaar of 6 was, vonden we het belangrijk dat ze een
teamsport ging doen. ALO was de dichtstbijzijnde sportclub en bovendien had Peter (haar vader)
daar in zijn jeugd gekorfbald, dus dat was bekend terrein voor hem.
Maxime (onze jongste dochter) was nog geen 4 jaar toen ze mee ging doen met de kalfjes. En
omdat ik geen type ben om de spelregels te leren ging ik een beetje helpen in de kantine.
Wanneer werd je actief in de KC?
Dat weet ik nog goed, dat was toen Martijn van Wensveen zijn vrouw Anke leerde kennen op
ALO. Tot die tijd woonde Martijn zo ongeveer op ALO, maar toen hij Anke had leren kennen,
wilde hij wat gas terugnemen en heeft hij het maken van de roosters aan mij overgedragen.
Toen een ander lid van de KC van de ene op de andere dag stopte, heb ik van diegene ook de
taak van het boodschappen doen bij de Sligro overgenomen.
Welke 'onzichtbare' taken deed je bij de KC?
De Sligro heb ik al genoemd. Ik ging op maandag of dinsdag de houdbare spullen halen en op
donderdag of vrijdag de verse spullen. Best een hoop gesjouw. Gelukkig heeft Aad dat de laatste
2 jaar van me overgenomen en enkele jaren daarvoor hebben we samen de boodschappen
gedaan. Altijd even puzzelen wat we nodig hadden, afhankelijk van de weersverwachting, aantal
thuisspelende teams en of er kampioenswedstrijden waren etc.
Daarnaast nam ik altijd de was mee naar huis, maakte ik wekelijks de koffieautomaat schoon en
heb ik jaren op dinsdagavond kantinediensten gedaan voor de klaverjasvereniging.
Maar ja, ik werkte toen nog niet hè, dus ik had er tijd voor. Ik heb weleens uitgerekend dat ik
overdag zo'n 18 uur per week voor ALO bezig was.
Wat was het leukste dat je hebt gedaan?
De organisatie van de welpenkampen! Samen met Marco & Wendy Dikshoorn, José & Tim
Kuijpers en de broers Robbie & Marcel Lakeman hebben we 5 keer een fantastisch welpenkamp
georganiseerd. Ieder kamp had een eigen thema en met het knutselen en de voorbereiding hadden
we maanden voorpret. Het was geweldig om met een team mensen samen te werken waar je echt
op kon rekenen. En de kinderen hadden zoveel plezier!
Wat vond je zo leuk aan vrijwilligerswerk en kun je het anderen aanbevelen?
Het is heel leuk om met andere mensen, jong en oud door elkaar, samen te werken aan een doel:
de club beter maken. Dan maak je deel uit van een team met een gedeelde missie.
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Zeker toen ik leerde waarderen dat iedereen zich op zijn eigen manier inzet voor de club werd het
steeds leuker. De één doet een paar uurtjes zijn best, de ander jarenlang, maar je doet het
uiteindelijk allemaal samen en je kunt van elkaar leren.
Heb je nog tips voor ons?
Het is belangrijk om ouders van jonge kinderen snel te betrekken bij de club. Dat deed ik graag
als ze op zaterdagochtend voor het eerst schoorvoetend een kantinedienst kwamen draaien. Ik
hoop dat iemand dat gaat overnemen.
En verder: als je zin hebt in een ontspannende massage, ga dan vooral naar Mirjam Waindrich,
die is daar supergoed in!
Wat ga je nu doen met je vrije tijd?
Eh, ja, die heb ik eigenlijk niet zo veel. Sinds een aantal jaren werk ik overdag en heeft mijn
moeder mantelzorg nodig. Bovendien wordt in maart ons eerste kleinkind geboren en ik heb
beloofd dat ik één dag in de week kom oppassen.
We mijmeren nog wat na over de Koningsdag, die door Peter en Erna is geïnitieerd en die zeer
succesvol is geworden en over hoe Peter en Erna hele weekenden op het veld te vinden waren
toen de kinderen nog klein waren en ze niet van het veld weg te slaan waren. En over hoe ze
vroeger ook meehielp om wekelijks de toen nog papieren doeltreffer te vouwen. De tijd is voorbij
gevlogen. Erna had graag nog een laatste kantinedienst gedraaid tijdens het laatste veldweekend,
maar corona gooide roet in het eten.
Erna, namens de hele club, ontzettend bedankt voor wat je allemaal voor ALO hebt gedaan. We
hopen je nog regelmatig aan te treffen op het veld voor een gezellige ontmoeting.
Astrid Bouman
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Aanpassingen trainingsrooster
Author

Arthur Tjoa

Ivm de diverse coronamaatregelen hebben we een aantal wijzigingen in het trainingsrooster
moeten aanbrengen. Dit geldt voor ALO 3 t/m 6 op de woensdag en ook voor de C, D, E & F op
maandag. Deze aanpassingen gelden in ieder geval voor november. Hieronder het volledige
schema.
Anders dan bovenstaande wijzigingen in het trainingsrooster verder geen andere updates op het
moment. Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu.
Overzicht zaaltrainingen seizoen 2020 – 2021 met trainingstijden per ploeg:
• Alle trainingen zijn in sporthal Ockenburgh (behalve de kalfjes en incidentele
uitwijkingen)
Team
Maandag
ALO 1, 2
ALO 3
ALO 4
ALO 5, 6
Recreanten
ALO A1, A2
ALO B1
ALO C1
18:30-19.30*
ALO D1, D2
18:30-19.30*
ALO E1, E2, E3
ALO F1
Kalfjes

Dinsdag
Woensdag
21:00-22:30
20:00-20:45***
19:15-20:00***
20:45-21:30***
20:00-20:45***
20:00-21:00
19:00-20:00
18:00-19:00
18:00-19:00
17:00-18:00
17:00-18:00

Donderdag Zaterdag
20:00-21:30

19:00-20:00
18:00-19:00

11.00-12.00**
11.00-12.00**
10.00-10.45

* Op het VELD; geldt t/m eind november
** In Wonnebald; geldt t/m eind november
*** Aangepaste tijden gedurende Corona

7

Jaargang 84 nr. 12
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO

Van de ledenadministratie
Author

Ineke

Aangemeld
Als nieuwe jeugdlid (kalfje) heeft zich aangemeld: Anneli Harkema.
Anneli van harte welkom bij HKC ALO.
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