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Van de redactie
Oh ja, zó ging dat altijd met een familiedag… Wat een fantastische, gezellige en bruisende dag
was er voor ons georganiseerd. Ook voorzitter Owen kan er maar niet over uit… Het wás ook
weer ouderwets genieten. Van het schutterstoernooi, de avontuurlijke luchtkussens, het
mixtoernooi, de exquise Indische rijsttafel, rockband Skinner en DJ Floris. Maar wat het voorál
zo supergezellig maakte, waren al die gedreven vrijwilligers en de in groten getale toegestroomde
superenthousiaste deelnemers. Het was ouderwets in de zin van de herkenning van het unieke
ALO-gevoel, vrolijk, bruisend, inclusief en toch dynamisch. Een beetje als de onderdompeling in
een warm bad. Bedankt allen.
Nu staat alleen nog het fameuze ALO-kamp voor de deur. Nog zo’n fantastische traditie.
Komende zaterdag vertrekken de deelnemers ergens zo tussen 10 en 11, dus wees op tijd (om uit
te zwaaien). Terugkomst wordt verwacht om een uurtje of half zes op vrijdag de 15e. Hou iig
deze site en de (social) media in de gaten…
En nu alweer de laatste redactionele bijdrage aan dit bewogen seizoen. Uiteraard wordt eventueel
heet nieuws op deze site geplaatst en via de wekelijkse nieuwsbrief gepusht, maar er verschijnt
dit seizoen geen Doeltreffer meer na deze.
Iedereen een heerlijke, spetterende/rustige/luie/sportieve vakantie gewenst en de kampgangers
een toffe en zonnige week.
(En verder) in dit nummer:
•

Terugblik op “Een ouderwets gezellig familiefeest”

2

Jaargang 85 nr. 44
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO
•
•
•
•

Paklijst niet kompleet!: Vergeet je slaapzak & kussen niet!
TC-nieuws – Belangrijke informatie over de seizoensstart!
TC-nieuws ii – trainers jeugdteams
Nóg een ALO-traditie nieuw leven ingeblazen: Noteer in je agenda: 3 september
jeugdtoernooi op ALO!

Agenda
Juli
9 jul Za 10:00 u Vertrek ALO-kamp 2022
15 jul Vr 17:30 u Terugkomst ALO-kampgangers
Dat iedereen de vakantie mag vieren die hij/zij verdient, blijf gezond…
Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken

7 jul 2022
ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

7 jul
8 jul
11 jul
13 jul
14 jul
15 jul
20 jul

Juli
Yvette Schmale (58)
Misja Stoffels (45)
Hanna van Eeden (9)
Manon van de Schilde (34)
Ineke Meijer (66)
Julius Heinen (17)
Lise Prins (10)
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“Een ouderwets gezellig familiefeest”
… is waarschijnlijk de meest gehoorde uitspraak van afgelopen zaterdag. En dat was precies het
doel van Tessa Schmale, dé stuwende kracht achter dit festijn. “Ik vond het vroeger als kind altijd
zó leuk, de afsluitende familiedag. Dat het gezellig is en iedereen elkaar kent. Ik wilde aan ouders
en kinderen van nu (die door corona nog niet zoveel ALO-feestjes hebben meegemaakt) laten zien
hoe gezellig zo’n dag kan zijn.“. Wat ons betreft is Tessa in haar missie geslaagd! Uiteraard heeft
ze dit niet alleen gedaan. Om zo’n dag goed te laten verlopen zijn er de hele dag veel vrijwilligers
in touw.
Voor de koks begon de actie al op woensdag. Een Indische maaltijd voor 140 mensen schudt je
niet zomaar uit je mouw. Een dag boodschappen doen op de Haagse markt en daarna twee dagen
koken. Met als resultaat een fantastische rijsttafel (13 kg rijst, 12 kg hete boontjes, 18 kg rendang,
14 kg babi ketjap, 390 satés, 10 liter satésaus, 8 kg gado gado en atjar ketimoen van 20
komkommers). Alleen al het opwarmen van deze enorme hoeveelheden eten duurde zo’n 3 uur!
Robbie en Yvette hebben zichzelf overtroffen met deze heerlijke maaltijd. Naast de 140
volwassenen waren er overigens ook 49 kinderen op het eten, waarvoor een apart kindermenu
was samengesteld.
Op de dag zelf waren de AC en de Feestcie al vroeg uit de veren om alles klaar te zetten. De
Feestcie (Mark, Koen, Bas, Sandra, Megan, Sabine en Robin) heeft een mooi schutterstoernooi
voor de jeugd georganiseerd waaraan zo’n 50 jeugdleden mee hebben gedaan. Een heuse
limonadekoe en niet één maar twee springkussens maakten het feest compleet. In de middag het
mixtoernooi met 16(!) teams, waaronder maar liefst 3 teams van ouders uit de F t/m D teams
(Effe ballen, en CD van jou CD van mij 1 & 2). Lucie, Colin, Raven, Sylene en Tessa hebben
zich de hele dag uit de naad gewerkt om het mixtoernooi in goede banen te leiden, tafels neer te
zetten en weer op te ruimen, af te wassen etc.)
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En dan hebben we het nog niet over de inzet van de Kantinecommissie gehad. Vol enthousiasme
stonden Sander, Michel, Rolf, Martijn en Aad de ene kantinedienst na de andere. Sjouwden ze
zich suf aan kratten fris en alcoholvrij bier. Mede dankzij de fijne buitenbar en de inzet van alle
vrijwilligers die bardienst wilden draaien, overtrof de omzet alle verwachtingen. Er is zelfs een
beroep gedaan op de buren van restaurant Pex, toen om 16:00 uur alle fusten bier leeg waren.
Waarvoor veel dank buren! Zo’n 1200 biertjes, 35 flessen nieuwe wijn en 180 cocktails zijn er
verkocht. En Tineke, die maar heen en weer bleef fietsen naar de winkel om steeds weer meer
broodjes in te slaan. Er was geen houden aan de consumptiedrang. Dat kwam natuurlijk ook door
de de stevige rock van Skinner, de live-band en het afsluitende feest met een van de heetste
Leidse DJ-talenten Floris, die iedereen op de dansvloer wist te krijgen. Of had onze
penningmeester daar een stevige hand in door Goldband aan te vragen? Feit is dat sommige
mensen op maandag nog spierpijn hadden, omdat ze toch minder Michael-Jackson-spieren bleken
te hebben dan ze dachten.
Speciale dank aan Aad (waar zouden we zijn zonder onze Aad) die weer tot aan het einde van het
feest zijn nuchtere zelf bleef en bereid was af te sluiten. Overigens ondersteund door Arie, de
vader van Koen, die ook een lange avond kantinedienst heeft gedraaid. En last but not least een
woord van dank aan Ben. Want… gelukkig hebben we de foto’s nog!!!
(https://www.flickr.com/gp/hkcalo/63C2F7).
De livemuziek tijdens het familiefeest is mede mogelijk gemaakt door een anonieme sponsor en
Etos van de familie Schmale heeft de springkussens gesponsord, waarvoor natuurlijk ook heel
veel dank! Het risico van een stukje waarin je mensen bedankt, is dat je iemand vergeet te
noemen. Ik hoop dat degene die ik niet genoemd heb, mij wil vergeven. Ik vond het in ieder geval
een geweldig mooie afsluiting en ik hoop dat iedereen met mij terugkijkt op een heerlijke dag, die
wat mij betreft een goede opmaat is naar een mooie zomervakantie.
Owen
Voorzitter
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Twee winnaars: Team Cas en Team Sunshine Brigade speelden gelijk in de finale
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Vergeet je slaapzak & kussen niet!
Misschien ten overvloede, onderstaande tekst wordt ook persoonlijk aan kampdeelnemers
gemaild, maar van dusdanig groot belang…
Hieronder nog een drietal belangrijke zaken omtrent het kamp.
1. Slaapzak en kussen meenemen!
In tegenstelling tot wat er in het kampboekje staat moet ieder kind een slaapzak/dekbed en een
kussen meenemen. Zoals altijd moet er ook een hoeslaken en een kussensloop mee (stond wel al
op de paklijst), dus vergeet dit niet voor de broodnodige nachtrust van uw kind.
2. Belangrijke informatie omtrent kinderen met allergieën
Er zijn dit jaar kinderen mee met een ernstige pinda-allergie. We hebben er daarom voor gekozen
om geen pindakaas mee te nemen en andere voedingsmiddelen met pinda’s ook zoveel mogelijk
te mijden. Wij vragen iedereen daarom om liever geen pindakaas (of andere pindaproducten) mee
te geven bij het lunchpakket voor de zaterdagmiddag. We hopen hiervoor op uw begrip.
3. Betalen
Als laatste de vraag, aan wie dat nog niet heeft gedaan, om het kampgeld te betalen. Dit kan
eenvoudig door het bedrag van € 185,- over te maken naar NL62 INGB 0000 2402 40 t.n.v.
Korfbalclub Alo te ‘s-Gravenhage. Vermeld hierbij duidelijk de voor- en achternaam van de
kampdeelnemer.
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Verder hebben wij begrepen dat veel ouders er niet van op de hoogte zijn dat de leiding het eigen
kampgeld (á € 95,-) zelf betaalt. Wij hebben meerdere malen de vraag gekregen of ouders een
extra bijdrage kunnen doen ten behoeve van het kampgeld voor de leiding. Dit wordt zeer
gewaardeerd. U kunt hiervoor extra geld overmaken bij het betalen voor uw kind of een losse
overschrijving doen (hierbij graag in de mededeling “Kampgeld leiding” vermelden). Wij willen
hierbij benadrukken dat uiteraard niemand zich hiertoe verplicht hoeft te voelen!
Wij hebben er erg veel zin en tot zaterdag allemaal (10.00 uur verzamelen op ALO).
Met vriendelijke groet,
De Kampcie
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Belangrijke informatie over de start
nieuwe seizoen!
Pak de agenda er maar bij, want hieronder lees je hoe de start van het nieuwe seizoen eruit ziet.
De competitie start op 10 september. Voor die tijd zijn er twee weekenden met
oefenwedstrijden. En, dit jaar organiseert ALO een toernooi voor de jeugd (C t/m F) op 3
september! Dit wordt een super leuke dag met heel veel teams, wedstrijden, schmink,
glittertattoos, popcorn en plezier!
De trainingen starten in de week van 22 augustus. De dagen en tijden volgen zo snel mogelijk.
Op maandagavond 29 augustus organiseren de jeugdcoördinatoren een ouderbijeenkomst voor
alle jeugd-teams (C t/m F). We verwachten dat hierbij van elk jeugdlid een ouder aanwezig is.
We zullen met elkaar een goede start maken voor het nieuwe seizoen.
Zie hieronder het overzicht met oefenwedstrijden:
(wedstrijden voor de senioren volgen zsm)
Zaterdag 27 augustus
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.30
10.30

HKV/OE-toernooi
HKV/OE-toernooi
HKV/OE-toernooi
GKV F1
ALO E2

ALO E1
ALO D1
ALO C2
ALO F2
Fortuna E3
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10.30 (nog niet definitief) ALO F1
11.00
Fortuna D4
11.45
ALO C1
13.00
ALO A1
Zaterdag 3 september
9.00 – 12.00
12.30 – 15.00
15.00 – 17.00
10.00

ODO F1
ALO D2
Dunas C1
KVS A3

ALO F1, F2, E1, E2 Toernooi op ALO
ALO D1 en D2
Toernooi op ALO
ALO C1 en C2
Toernooi op ALO
Refleks A2
ALO A1

Alleen als het écht niet anders kan is het mogelijk af te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
D, E, F: Nicolette (0641693215)
C en A: Ikelien (06-22957595)

11

Jaargang 85 nr. 44
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO

5 jul 2022

TC-Nieuws: trainers jeugdteams
Hierbij de bekendmaking van de trainers per jeugdploeg voor komend seizoen.
Als TC zijn wij heel blij dat er weer zoveel mensen zijn die een ploeg gaan coachen! Mochten er
vragen zijn, dan hoort de TC dat graag via tc@alo.nu.
F1: Floor en Yfke
F2: Loek en Maira
E1: Michiel
E2: Wouter en Wytze
D1: Megan en Sabine
D2: Nick
C1: Tomaz en Dimitry
C2: Cas en Joris
A1: Mark en Sven
Wij wensen jullie een sportieve zomer en tot augustus.
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Noteer in je agenda: 3 september
jeugdtoernooi op ALO!
Hoe leuk zou het zijn als er op ALO een toernooi komt?! Nou, heel erg leuk natuurlijk! Met een
groep enthousiaste ouders zijn we aan de slag gegaan dit te organiseren en het gaat gebeuren!
Op 3 september organiseren we bij ALO een jeugdtoernooi. Alle teams van C t/m F spelen op
deze dag in een poule tegen andere teams op ons eigen veld. Mét bekers en vaantjes, een
snoepkraam, glittertattoos, schmink en af en toe een verzoeknummer bij de DJ.
Om hier een succes van de maken hebben we hulp nodig!
Er zijn verschillende taken te verdelen:
•
•
•
•
•

Kantinedienst
Snoepkraampje (incl. popcornmachine) bemannen
Schminken
Glittertattoos zetten
Wedstrijdjes fluiten (er zullen over de hele dag zo’n 50 wedstrijdjes gespeeld worden!!)

In dit document kun je aangeven wat je wilt doen: Jeugdtoernooi op 3 september (google.com)
De dag ziet er als volgt uit:
09.00 – 12.30: E- en F-toernooi (4 poules)
12.30 – 14.30: D-toernooi (2 poules)
15.00 – 17.00: C-toernooi (2 poules)
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Wij hebben er in ieder geval al super veel zin in! We hopen jullie ook!
Groetjes,
Colinda, Steven, Anneke, Mark, Nienke en Nicolette
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