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Van de redactie
Author

Redactie

Zou er dan toch ergens in januari weer voor het echie gekorfbald kunnen gaan worden? Onze TC
gaat er vooralsnog wel van uit... Of er dan ook publiek bij mag zijn en of er dan na de wedstrijd
ouderwets onder het genot van een al dan niet glazen boterham gefeest dan wel gegriept kan
worden is nog totaal niet duidelijk, maar misschien toch iets om naar uit te kijken.
Door deze toch alweer maanden durende (gedeeltelijke) lockdown wordt er natuurlijk verbazend
weinig verkocht in de ALO-kantine, waardoor voorraad staat te broeien en te gisten en in het
beste geval te verstoffen. Daarom komt de KC met de actie: "Help ALO de winter door", in het
kader waarvan leden nog iets van deze spullen kunnen redden. Check hier de details.
Ondertussen wordt er iig lekker doorgetraind.
Verder in dit nummer:
• TC-nieuws: corona-update (5)
• KC-actie: help ALO de winter door!
• En weer een twee nieuw kalfjes, welkom Nika en Archie!
Agenda
Januari 2021
9 jan za Start zaalcompetitie?
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
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)
6 dec Hella Rielink (58), Robbie Lakeman (50)
7 dec Sanne Deterd (14)
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TC-nieuws: corona-update (5)
Author

Arthur Tjoa

Het KNKV heeft inmiddels nu ook officieel bekend gemaakt dat de zaalcompetitie op zijn
vroegst zal starten op zaterdag 9 januari. Uitgangspunt is dat er desondanks nog steeds een
volledige competitie afgewerkt zal worden. Dat betekent dat er in 2021 in totaal 5 speelronden
(nov 2x, dec 3x) zullen worden ingehaald. Voor de wedstrijdploegen betekent dit: inhalen in de
voorjaarsvakantie (2x) en op 3, 10 en 17 april. Voor de breedtesportploegen inhalen op 27/3 en 3,
10, 17 en 24 april. De veldcompetitie zal dan uiteraard later beginnen (begin mei) waarbij de
wedstrijdsportploegen ook nog 2 ronden uit oktober in te halen hebben. Uiteraard is dit alles nog
sterk onder voorbehoud van de situatie eind december, begin januari. De berichten in de pers
deze week waren wat dat betreft niet erg hoopgevend. Desondanks zal de TC zich uiteraard wel
op 9 januari richten als start van de competitie. In dat kader de volgende mededelingen voor de
komende weken:
1) Alle wedstrijden tot en met 19 december zijn dus afgelast. De zaaluren nodig voor de
competitie van komend weekend en dat van 5/6 december hebben we tijdig (en dus kosteloos)
kunnen annuleren. Ploegen die deze weekenden iets willen doen – uiteraard binnen de regels –
kunnen uiteraard wel gewoon op het veld terecht.
2) Voor de weekenden van 12 en 19 dec zullen we een (klein) deel van de uren annuleren. De
rest van de uren is beschikbaar voor trainingen. Welke uren dat precies zijn en voor welke
ploegen precies zijn we nog aan het inventariseren.
3) Trainingen doordeweeks. Hierin verandert vooralsnog vrijwel niets. Dat vrijwel niets zit hem
in de uren op de maandag. Deze zijn in december wel gewoon ingehuurd (vanaf ma 7 dec), voor
de C, D, E, F. Voor de rest dus geen wijzigingen.
4) Trainingen in de Kerstvakantie. Normaliter huren we nooit in tijdens de Kerstvakantie (ma
21/12 t/m vrij 1/1). Vooraf voor dit jaar dus ook niet. Maar omdat de feestdagen dit jaar niet op
de trainingsdagen vallen en omdat het aantal vakantiegangers dit jaar naar verwachting beperkt
zal zijn, willen we wel alsnog gaan inhuren. De behoefte hieraan wordt deze week
geïnventariseerd bij alle ploegen. Uiteraard zijn we nog wel afhankelijk van beschikbaarheid
zaal.
5) Oefenprogramma zaalcompetitie. Als voorbereiding op de zaalcompetitie willen we
uiteraard wel vooraf oefenen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is vanaf wanneer dit dan
weer zou mogen zijn er hiervoor nog geen concrete data afgesproken. Mocht er meer nieuws zijn
dan volgt uiteraard weer een nieuwe update.
In geval van vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu
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Help ALO de winter door!
Author

Martijn van Wensveen

De kantine is al weer lang dicht, maar de koelkasten op ALO staan nog vol. Voor alles over
datum gaat:

GROTE LEEGVERKOOP!
Prijslijst:
Heineken, Cola, Cola Zero, Bitter lemon, Sinas, Sourcy rood, Chocomel, Appelsap en Jus
d’Orange:
1 euro per flesje
20 euro kratje [24 stuks]
Aquarius, Cristal Clear, Sourcy Blauw
1,25 euro per flesje
Icetea
1,50 euro per flesje
Pre-mix drankjes
2,50 euro per blikje

Neem je eigen tas mee
Wanneer:
Eerste moment: Aanstaande zaterdag 28 nov. van 10 uur tot 12 uur zijn we in ieder geval
aanwezig.
Verder is alles mogelijk …

Maak een afspraak: 06-22884701 of kc@alo.nu
Bezorgen:
Toch liever niet de deur uit? Bij een bestelling boven de 20 euro kan het bezorgt worden (Binnen
Den Haag ... daarbuiten moet je met een goede deal komen).
Bij bezorgen alleen contante betaling!
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Van de ledenadministratie
Author

Ineke

Aangemeld:
Als kalfjesleden hebben zich aangemeld: Nika Swart en Archie Fraser.
Nika en Archie hartelijk welkom bij HKC ALO.

6

