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15 sep 2022  

Van de redactie 
Hartverwarmend om te merken dat veel ALO-ers vol enthousiasme aan dit nieuwe seizoen zijn 

begonnen. Dat blijkt niet alleen uit de positieve gedrevenheid op de velden, maar ook de 

uitpuilende redactie-Inbox met bijv. wedstrijdverslagen getuigt daarvan. Superleuk om uit de 

eerste hand te lezen hoe ALO 1 zich staande houdt tegen het sterke Fortis in het doornatte 

Zeeuwse Oost-Souburg en hoe ALO 2 omgaat met de routiniers van HKV/OE. En ook de jeugd 

laat zich niet onbetuigd; lees hoe ALO F2 zijn eerste echte competitiewedstrijd beleefde en ook 

de sportieve avonturen van de andere jeugdploegen. Dat smaakt naar meer… 

Komend weekend de eerste Super Saturday. Dat wil zeggen, veel thuiswedstrijden met o.a. om 

half vijf ALO 1, maar helaas geen ALO 2 vanwege het terugtrekken van de tegenstander. 

Gelukkig toch een heel interessant programma, dus kom lekker ALO aanmoedigen. Het belooft 

weer een fantastische korfbal-experience te worden op Pex a.s. zaterdag. 

Ook zondag twee thuiswedstrijden, om elf uur ALO 6 en om half een het derde, dus voor elck 

wat wils… 

En verder in dit nummer: 

• Uitnodiging ontvangen om Taakie in te vullen? 

• Teamplayers organiseren Giga Kangoeroedag op 13 oktober 

• Schoonmaakschema 

• Komend weekend Super Saturday 

• Wedstrijdverslagen: ALO F2 tegen de verre buren 

o Jeugdploegen zaterdag 10 september 

o ALO 1 & ALO 2 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslag-alo-1-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslag-alo-1-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslagen-jeugdploegen-zaterdag-10-september/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/uitnodiging-ontvangen-om-taakie-in-te-vullen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/teamplayers-organiseren-giga-kangoeroedag-op-13-oktober/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/schoonmaakschema/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/komend-weekend-super-saturday/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslagen-jeugdploegen-zaterdag-10-september/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslag-alo-1-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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Agenda 

    September 

17 sep za  Eerste Super Saturday met ALO 1 – KIOS 1 

Zie je op het veld, blijf gezond… 

Pim 

redactie@alo.nu 

  

mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

15 sep 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

   September 

17 sep  Sanne Prins 

18 sep  Roel Schütte, Julian van der Werff, Phoebe Mayle 

20 sep  Charley Wensink 

21 sep  Freek van der Heiden, Lucie Spek 

23 sep  Jorg van der Jagt 

24 sep  Jesse Waindrich 

26 sep  Nienke Gerlofsma, Wilco van Alkemade 
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15 sep 2022  

Uitnodiging ontvangen om Taakie in te 

vullen? 
Vorige week hebben alle nieuwe leden een uitnodiging ontvangen om Taakie in te vullen en alle 

bestaande leden die al eerder waren uitgenodigd, hebben een herinnering ontvangen. Maar dat de 

uitnodigingen verstuurd zijn, wil nog niet zeggen dat deze ook bij iedereen is aangekomen. 

Gelukkig kun je ook zelf naar de website van Taakie gaan en je gegevens invullen.  

Wat is Taakie ook alweer? Taakie is ontwikkeld door mensen die al 15 jaar de training “Meer 

vrijwilligers in minder tijd” geven en die al heel veel clubs aan meer vrijwilligers hebben 

geholpen. Hun ervaring is dat het altijd lukt om meer vrijwilligers te vinden als je mensen 

persoonlijk benadert. En dat is een tijdrovende klus. Taakie is de digitale assistent 

vrijwilligerszaken voor het matchen van leden en taken. 

Voor jeugdleden geldt dat slechts 1 van de 2 ouders/verzorgers is uitgenodigd, maar het liefst 

zouden we natuurlijk van alle ouders de talenten in kaart brengen. Zodat zoveel mogelijk mensen 

met zoveel mogelijk plezier de vrijwilligerstaken kunnen doen. Dus ben je niet uitgenodigd? 

Geen nood, je kunt ook met deze link zelf aan de slag. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/uitnodiging-ontvangen-om-taakie-in-te-vullen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/uitnodiging-ontvangen-om-taakie-in-te-vullen/
https://admin.taakie.nl/kennismaken/?ref=a23d5cbb-dedc-4cd3-b896-148b45362857
https://admin.taakie.nl/kennismaken/?ref=a23d5cbb-dedc-4cd3-b896-148b45362857
https://www.alo.nu/2022/nieuws/uitnodiging-ontvangen-om-taakie-in-te-vullen/
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15 sep 2022  

Teamplayers organiseren Giga 

Kangoeroedag op 13 oktober 
Na het doorslaande succes van vorig jaar, is ook dit jaar weer een groep Teamplayers actief voor 

de Haagse korfbalclubs, onder leiding van Tymen Mos. Iedere donderdag komt de groep bij 

elkaar om te werken aan de voorbereidingen voor de Giga Kangoeroedag. Twee scholen hebben 

inmiddels toegezegd te komen, dus we weten nu al zeker dat zo’n 200 leerlingen uit groep 1 en 2 

naar het ALO-veld zullen komen. Behalve de teamplayers, zijn er een aantal extra studenten 

geregeld die op de dag zelf komen helpen. Dankzij de ervaring van vorig jaar, konden de 

studenten sneller aan de slag en is de Giga Kangoeroedag dus al op 13 oktober (ipv. 4 november 

vorig jaar). 

Naast het organiseren van de Giga Kangoeroedagen voor alle clubs, gaan de Teamplayers ook 

clinics geven op een heleboel basisscholen. Goed voor de promotie van de Haagse 

KangoeroeKlups! 

De speelse promotiematerialen zijn afgelopen jaar ontwikkeld door de (cluboverstijgende) 

werkgroep voor de KangoeroeKlup, gefinancierd uit diverse subsidies.  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/teamplayers-organiseren-giga-kangoeroedag-op-13-oktober/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/teamplayers-organiseren-giga-kangoeroedag-op-13-oktober/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/teamplayers-organiseren-giga-kangoeroedag-op-13-oktober/
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Van links naar rechts: Lianne, Tygo, Kurt, Martijn, Rachelle, Leroy en kangoeroe Sem  

(7) 

https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/Teamplayers-Kangoeroedag-2022-1.jpg
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13 sep 2022  

Schoonmaakschema 
Beste allemaal, 

Het seizoen is begonnen, dus we moeten ook weer aan de bak met het schoonmaken van de 

kleedkamers! 

We hebben weer een verdeling gemaakt per week. Voor de nieuwe A1 is het ‘de eerste keer’;-) 

Willen jullie onderstaand in de agenda zetten? 

Aanvoerders/coaches graag de coördinatie doen. Ik zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen 

(in het hok midden in de gang). 

Donderdag 15 september 2022 Selectie 

Donderdag 22 september 2022 ALO A1 

Woensdag 29 september 2022 ALO 3 

Donderdag 6 oktober 2022 ALO 4 

Woensdag 12 oktober 2022 ALO 6 

Woensdag 19 oktober 2022 ALO 5 

Succes! 

Groetjes Maaike 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/schoonmaakschema/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/schoonmaakschema/
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11 sep 2022  

Komend weekend Super Saturday 
Na een relatief rustig weekend komend weekend volle bak, met op zaterdag wedstrijden vanaf 

10.00 uur tot de afsluiting om 17.30 (vervroegd naar 16:30, red) met de eerste thuiswedstrijd van 

ALO 1. En alsof dat nog niet genoeg is zijn er ook op zondag nog 2 thuiswedstrijden te 

bewonderen. Voor ons als KC dus ook alle hens aan dek, en van de 21 diensten zijn er nu 18 

ingevuld. Hieronder de 3 open diensten, waarbij vooral Aad op zaterdag nog hulp kan gebruiken. 

Zaterdag ; 17.00 – 18.30 

Zaterdag ; 18.30 – 20.00 

Zondag ; 12.30 – 14.30 

Graag een mailtje aan kc@alo.nu als je ALO kunt helpen!!! 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/komend-weekend-super-saturday/
mailto:kc@alo.nu
https://www.alo.nu/2022/nieuws/komend-weekend-super-saturday/
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12 sep 2022  

Wedstrijdverslag ALO 1 & ALO 2 
ALO 2 – Eibernest 4 

ALO 2 mocht om half 2 aantreden tegen Eibernest 4 op de Steenwijklaan. Zoals gepland liep 

alles de eerste wedstrijd alweer anders dan gepland. Waar we willen uitgaan van drie vaste 

vakken bleek Koen helaas ziek. Van de drie vakken was er dus maar één compleet. 

Aangekomen op de Steenwijklaan bleek al snel dat een groot deel van het ons bekende Eibernest 

3 met smart op ons stond te wachten. Hetgeen gevreesd werd (veel ervaren ploegen in de derde 

klasse) werd waarheid. Tot 15 minuten voor tijd konden we echter prima meekomen en lukte het 

goed ons eigen spel te spelen. Helaas brak het lijntje in deze fase en was het gat niet meer te 

overbruggen. Genoeg stof tot nadenken na de eerste wedstrijd. Robin en Sabine nogmaals dank 

voor het reserve staan:) 

Roy en Paul 

ALO 1 – Fortis 1 

Na een intensieve selectieperiode met drie oefenwedstrijden met wisselend resultaat, begon 

afgelopen zaterdag dan eindelijk de competitie. ALO 1 startte met een lastige uitwedstrijd tegen 

het sterke Fortis uit Oost-Souburg. Aangezien dit direct de meest verre uitwedstrijd betrof, zijn 

we daar met twee gehuurde busjes naar toe gereden. De wedstrijd ging behoorlijk gelijk op. 

Halverwege de eerste helft lukte het ons om twee punten voorsprong te pakken, maar die 

voorsprong konden we helaas niet consolideren. Bij de ruststand van 8 – 8 werd de kleedkamer 

opgezocht. 

Ook de tweede helft liet een vergelijkbaar beeld zien met uiteindelijk een 15 – 15 gelijkspel. Er 

had meer ingezeten, met een beetje meer geluk hadden we wel die strafworp in de laatste minuut 

gekregen die we verdienden. Desondanks mogen we best tevreden zijn met het puntje. Het niveau 

van de wedstrijd was goed. Veel mooie aanvallen gezien, maar er was natuurlijk ook nog ruimte 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslag-alo-1-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslag-alo-1-alo-2/
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voor verbetering. Hopelijk kunnen we die lijn de komende thuiswedstrijd tegen KIOS 

voortzetten. 

En het was nog lang onrustig in de busjes op de terugweg… 

Sander   
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12 sep 2022  

Wedstrijdverslagen jeugdploegen 

zaterdag 10 september 
Met dank aan alle coaches. Hierbij een overzicht van de prestaties van onze jeugdploegen. 

 

ALO F1 

De F1 mocht aantreden voor hun eerste officiële wedstrijd. Niet alleen voor de kinderen was het 

erg spannend. Ook voor ons als coaches was het de eerste keer dat we bij een “echte” wedstrijd 

mochten coachen. 

We speelden tegen Valto F1 en die waren voor ons alleen letterlijk nog maatje te groot. Wel 

hebben we knappe doelpunten gezien van Jippe, Faylyn en Daphne. Ook de andere kinderen 

hebben goed hun best gedaan. Woensdag gaan we weer hard trainen. Zaterdag spelen we uit 

tegen Korbis F1 en kunnen we daar laten zien wat we hebben geleerd. 

Floor en Yfke 

 

ALO F2 

Zie hier het uitgebreide verslag van Freek. 

 

ALO E1 

ALO E1 vloog tegen Die Haghe E1 uit de startblokken door vooral heel zuiver te schieten. Die 

Haghe maakte ook een paar mooie doorloopacties, maar verder kregen ze weinig kansen. 

Daardoor stonden we bij rust met 1-7 voor. In de 2e helft werd er goed verdedigd tegen de 

doorloopacties van Die Haghe, en omdat zij ons schot heel goed verdedigden konden we er ook 

een paar keer mooi voorbij lopen. In het laatste kwart was de concentratie op en scoorde Die 

Haghe wat vaker, waardoor we de 2e helft gelijk speelden. 7-13 eindstand en een wedstrijd om 

trots op te zijn! 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslagen-jeugdploegen-zaterdag-10-september/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslagen-jeugdploegen-zaterdag-10-september/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/wedstrijdverslagen-jeugdploegen-zaterdag-10-september/
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Michiel 

 

ALO D2 

Het was deze zaterdag wel erg vroeg tijdens het bespreken in de kleedkamer. Gelukkig zaten er 

des ondanks negen heerlijk uitgeslapen kinderenen. Want ja, het was al vroeg verzamelen. Half 9 

normaal de tijd dat de school begint maar deze zaterdag niet. De 1ste wedstrijd van het nieuwe 

korfbal seizoen voor de d2. Even na 9uur floot de scheids in. Meteen waren we wakker. Het is 

wel even wennen dat grote veld. Maar gelukkig ging het de meiden super goed af. Na een paar 

mooie ballen stond de 1-0 op het scorebord. Het was een hele gelijke wedstrijd. Maar helaas wist 

fortuna toch met 2 punten verschil te winnen. Eindstand 4-6. Ben super trots op hoe de meiden 

het gedaan hebben. Ze zijn blijven vechten tot het laatste fluitsignaal. Op naar de volgende 

wedstrijd. 

Nick 

 

ALO D1 

Het was zover, de eerste competitie wedstrijd van de D1. Na 2 oefentoernooien met 1 daarvan 

zelfs met een beker als eindresultaat, was de D1 er helemaal klaar voor. 

Helaas moesten we Kyra en coach Megan missen bij deze wedstrijd. Maar gelukkig waren Nieke 

uit de D2 en hulpcoach Robin erbij. 

Het was een stroeve start, we waren even niet meer gewend hoe het is om druk te krijgen van de 

tegenstander. Dit resulteerde dan ook in een snelle 3-0 voor meervogels. 

Maar we kwamen terug! Na een flinke pep-talk in de rust en een beker limonade, ging de D1 

ervoor. Het werd dan ook super spannend, zo spannend dat de coaches de stand ook niet meer 

wisten. 

Na een snelle check bij de scheidsrechter wisten we het zeker het staat 9-9.. met nog maar enkele 

minuten op de klok. Dan maakt meervogels 10-9. Zonder blikken of blozen volgt bijna direct 

daarna de 10-10. En daar volgt het fluit signaal. 

Wat een spannende wedstrijd en een mooi eindresultaat, we hebben ervoor gevochten en daar zijn 

we trots op. 

Sabine en Robin 

 

ALO C2 

Alo c2 was zaterdag met 8 spelers want Adeline en Jasmijn waren er vandaag niet bij. 

We begonnen goed en stonden na de eerste paar aanvallen al met 2-0 voor door 2 goals van 

Bastiaan. De bal ging bij vlagen er snel rond en we domineerden het spel. Maar toch wist Vitesse 

terug te komen tot een 3-2 rust stand. 

Na rust schoot Miley er een bal in en kwamen we weer op een marge van 2 goals. Tot het slot 

van de wedstrijd bleef het deze stand alleen wist Vitesse er nog een te scoren. 

We speelden goed en maakte het ons zelf onnodig lastig. Maar gelukkig hebben we wel 

gewonnen. 

Joris en Cas 

ALO C1 

De C1 begon het seizoen thuis tegen Valto. De verwachting was dat het door een nieuwe team 

samenstelling, nieuwe coaches en een nieuwe manier van spelen even wennen zou zijn. Echter 
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kon dit bijna niet minder waar zijn. De kids verdedigen met veel energie en dit was ook het geval 

in de aanval. Zonder al te veel moeite wist de C1 Valto op 0 doelpunten te houden en er zelf 14 in 

te leggen. Een uitslag om alleen maar van te genieten. 

Tomaz 

ALO A1 

Alo A1 begon met veel enthousiasme aan de wedstrijd we hadden het weer mee en met een 

motiverende kleedkamer praatje van de coach met wat hij verwacht te zien in het systeem spelen 

waarop getraind wordt. 

We begonnen ijzersterk aan de wedstrijd en na twee mooie acties stond er na 5 minuten 1-2 op 

het scoren bord. 

Helaas werd hierna avanti iets sterker en ging het lange tijd gelijk op . De marge was steeds 1 

punt in ons en of hun voordeel. Aan het eind van de wedstrijd werd het nog onwijs spannend en 

het bleef lange tijd gelijk op gaan. Uiteindelijk ging avanti er met de winst vandoor… 

Richard 

(54) 
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10 sep 2022  

ALO F2 tegen de verre buren 
Na een oefenwedstrijd tegen GKV en een onwijs geslaagd toernooi thuis was het nu tijd voor de 

allereerste competitiewedstrijd van de F2. Er waren nu wel wat gespannen gezichtjes te zien voor 

deze wedstrijd maar aangezien dat eigenlijk alleen bij de ouders was hoefden we ons geen zorgen 

te maken      

Net als in de oefenwedstrijd moesten we ook nu weer tegen onze verre buur uit Den Haag. GKV 

kwam weer bij ons op bezoek. Na een uitgebreide scoutingstrip en een geduchte video-analyse 

(ok, eigenlijk alleen de herinnering aan de oefenwedstrijd, maar dit klinkt leuker) hadden we 

gezien dat GKV net iets groter en feller was en net iets meer had geoefend dan wij. Maar als 

coach weet je ook wel dat de spelers van de F2 iedere wedstrijd nog steeds beter worden, dus 

geen reden voor zorgen! 

Woensdag was weer iedereen op de training en hebben we met Sanne weer hard getraind op alle 

belangrijke dingen. Gooien, vangen, vrij lopen, verdedigen en natuurlijk schieten. En dat was bij 

het inschieten wel te zien! Wat een goede schoten en wat werd er goed afgevangen. De F2 was er 

klaar voor! 

En voor wie mocht denken dat er alleen maar serieus gekorfbald wordt… Er is van te voren nog 

polonaise gelopen, er zijn moppen verteld en er is gelachen als twee kinderen samen 1 bal wilde 

afvangen. Ook waren er veel high fives een aanmoedigingen voor elkaar. Wat een topploeg is dit 

toch! 

Van de wedstrijd zelf kan je alleen maar blij worden. Wat werd er goed verdedigd! Soms waren 

we nog wel even ons meisje kwijt, maar goed dat hoort er nog bij en anders heb je als coach niks 

te doen langs de lijn. Als we de bal hadden afgepakt, en er werd eerlijk maar fel gestreden om de 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-tegen-de-verre-buren/
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bal, rende we snel naar voren om aan te vallen. We lieten ons ook niet in de war maken door de 

soms wel erg fanatieke dames van GKV die af en toe echt naar de bal doken. Er werd goed 

samen gespeeld en er werden veel kansen gecreëerd.  

Schieten is soms nog wel een beetje spannend, zelfs als je helemaal vrij staat. Dat geeft niks want 

we komen steeds vaker vrij te staan en we gaan steeds meer kansen krijgen. Gelukkig hoefde er 

vandaag niemand de statistieken bij te houden want diegene had vast niet genoeg pennen bij zich 

gehad om alle kansen van ALO op te schrijven      Helaas hadden we last van een bekende 

kwaal, we gooiden er maar een in. Een prachtig doelpunt maar een paar meer hadden we zeker 

verdiend. 

Faas, Tom, Tyme, Lotte, Aise, Fleur en Lieke ik ben weer supertrots op hoe jullie weer hebben 

gespeeld. Elke wedstrijd gaan we een beetje beter spelen en deze week heb ik ook weer heel veel 

goede dingen gezien en belangrijker het was weer erg gezellig. Woensdag weer lekker trainen en 

dan zaterdag tegen Dunas. Verder alle ouders bedankt voor het supporten en de hulp met het 

klaarzetten en opruimen van de palen, de veters en het inschenken van de limo. En natuurlijk ook 

weer veel dank voor Misja die de F2 weer perfect gefloten heeft!!! 

Groeten, Freek 
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15 sep 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

Thuisteam Uitteam Uitslag 

Fortis 1 ALO 1 15 - 15 

HKV/Ons Eibernest 4 ALO 2 17 - 14 

Pernix 5 ALO 3 13 - 13 

Excelsior 6 ALO 4 19 - 10 

ALO 5 Fortuna/Delta Logistiek 8 9 - 7 

Sporting Trigon 5 ALO 6 10 - 11 

Avanti/Post Makelaardij A5 ALO A1 7 - 5 

ALO C1 Valto C2 14 - 0 

ALO C2 Vitesse (Ba) C3 4 - 3 

De Meervogels D1 ALO D1 10 - 10 

ALO D2 Fortuna/Delta Logistiek D4 4 - 6 

Die Haghe E1 ALO E1 7 - 13 

Die Haghe E2 ALO E2 19 - 2 (6 - 7) 

ALO F1 Valto F1 4 - 20 (3 - 2) 

ALO F2 GKV (H) F1 1 - 8 

 

 

https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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Programma & scheidsrechters komende week: 

    

 Zat 17 september     

10:00 ALO E2 Achilles E2 Bosjes van Pex Sara Hoffman 

10:00 ALO E1 
Avanti | Post Makelaardij 

E3 
Bosjes van Pex Luca Bonoo 

11:00 Dunas F2 ALO F2 Stokroosveld   

11:00 IJsselvogels C2 ALO C2 Sportlaan Jeffrey Berlijn 

11:00 Korbis F1 ALO F1 Sniep   

12:00 ALO D1 Valto D2 Bosjes van Pex Pim Spek 

13:00 ALO A1 Reeuwijk A1 Bosjes van Pex Dennis Looijenstein 

13:30 Dunas C1 ALO C1 Stokroosveld   

14:30 ALO 4 DES 5 Bosjes van Pex   

17:30 ALO 1 KIOS 1 Bosjes van Pex W. 
van 

Lonkhuyzen 

 Zon18 september     

11:00 ALO 6 Dunas 4 Bosjes van Pex Casper Kuijpers 

11:00 
HKV/Ons Eibernest 

5 
ALO 5 

HKV/Ons 

Eibernest 
  

12:30 ALO 3 Sporting Trigon 4 Bosjes van Pex S. Souren 
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Opstellingen teams – Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijden komende week 

 ALO 1  zaterdag 17 september 2022, 17:30 uur    ALO 1 - KIOS 1  

 Wedstrijdnr.  WK239 (1F)  

 Dames  Elise, Isabel, Lucie, Mare, Megan, Myrthe, Sabine, Sandra, Sanne, Sophie, 

Sylene, Zoë 

 Heren  Casper, Colin, Dimitry, Jesse (W), Julius, Koen, Mark, Pim, Raven, Roy, Sven, 

Tomáz Matteo 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  16:30 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO 2         

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 ALO 3  zondag 18 september 2022, 12:30 uur    ALO 3 - Sporting Trigon 4  

 Wedstrijdnr.  WK3126 (R3Q)  

 Dames  Angela, Kim, Marit, Nienke, Tara 

 Heren  Bas, Elmer, Flemming, Martijn, Michel, Tim 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  11:45 uur  

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK239
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3126
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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 ALO 4  zaterdag 17 september 2022, 14:30 uur    ALO 4 - DES 5  

 Wedstrijdnr.  WK3785 (R4L)  

 Dames  Naima, Nienke, Noura 

 Heren  Cas, Joris, Robin, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Koen 

 Verzamelen  13:45 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO 5  zondag 18 september 2022, 11:00 uur    HKV/Ons Eibernest 5 - ALO 5  

 Wedstrijdnr.  BK9401 (S-214)  

 Dames  Blijke, Elisa, Ikelien R., Maaike 

 Heren  Bas, Marcel, Owen, Simon, Tom 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  10:30 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Paulien (Kr.) 

 Locatie  HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag) 

 ALO 6  zondag 18 september 2022, 11:00 uur    ALO 6 - Dunas 4  

 Wedstrijdnr.  BK8572 (S-216)  

 Dames  Colinda, Esther, Marije, Misja, Nicolette, Sarissa, Séverine 

 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Richard, Tim (Z) 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  10:30 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Dennis, Patrick 

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO A1  zaterdag 17 september 2022, 13:00 uur    ALO A1 - Reeuwijk A1  

 Wedstrijdnr.  BK11556 (A-066)  

 Dames  Emma, Linda, Maira, Sanne 

 Heren  Loek, Max, Tim, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Mark, Sven 

 Verzamelen  12:15 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Medea, Charley 

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3785
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9401
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8572
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11556
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 ALO C1  zaterdag 17 september 2022, 13:30 uur    Dunas C1 - ALO C1  

 Wedstrijdnr.  BK5110 (C-070)  

 Dames  Eva F, Floor, Ilse, Janne, Sara, Sera, Yfke 

 Heren  Diede S., Julian 

 Reserves   

 Coach  Dimitry, Tomáz Matteo 

 Verzamelen  12:45 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Luca 

 Locatie  Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159c, Den Haag) 

 ALO C2  zaterdag 17 september 2022, 11:00 uur    IJsselvogels C2 - ALO C2  

 Wedstrijdnr.  BK5045 (C-077)  

 Dames  Adeline, Jasmijn, Juliet, Lotta, Lotte, Marit, Miley 

 Heren  Bastiaan, Radek, Xander 

 Reserves   

 Coach  Cas, Joris 

 Verzamelen  09:30 uur  

 Opmerkingen   Reserveshirts ! 

 Locatie  Sportlaan (Sportlaan 3b, Moordrecht) 

 ALO D1  zaterdag 17 september 2022, 12:00 uur    ALO D1 - Valto D2  

 Wedstrijdnr.  BK10716 (D-079)  

 Dames  Antje, Kyra, Liz, Rosalie 

 Heren  Jop, Milan, Renzo, Sil 

 Reserves  Nieke 

 Coach  Megan, Sabine 

 Verzamelen  11:30 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Tommy 

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO D2  ,  uur      

 Wedstrijdnr.   ()  

 Dames   

 Heren   

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen     

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie   (, ) 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5110
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5045
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10716
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 ALO E1 
 zaterdag 17 september 2022, 10:00 uur    ALO E1 - Avanti | Post 

Makelaardij E3  

 Wedstrijdnr.  BK1333 (E-115)  

 Dames  Hanna, Ingrid 

 Heren  Casper, Ravi, Siem  

 Reserves   

 Coach  Michiel 

 Verzamelen  09:30 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO E2  zaterdag 17 september 2022, 10:00 uur    ALO E2 - Achilles E2  

 Wedstrijdnr.  BK1294 (E-131)  

 Dames  Jasmijn, Lily, Lucy, Phoebe, Suze 

 Heren  Tudor 

 Reserves   

 Coach  Wouter 

 Verzamelen  09:30 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag) 

 ALO F1  zaterdag 17 september 2022, 11:00 uur    Korbis F1 - ALO F1  

 Wedstrijdnr.  BK12072 (F-055)  

 Dames  Anneli, Faelynn, Nika 

 Heren  Jippe, Mees 

 Reserves   

 Coach  Floor, Yfke 

 Verzamelen  09:45 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Daphne 

 Locatie  Sniep (Sniepweg 13, Waddinxveen) 

 ALO F2  zaterdag 17 september 2022, 11:00 uur    Dunas F2 - ALO F2  

 Wedstrijdnr.  BK1099 (F-065)  

 Dames  Aise, Fleur, Lieke, Lotte 

 Heren  Faas , Tom, Tyme 

 Reserves   

 Coach  Freek 

 Verzamelen  10:30 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159c, Den Haag) 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1333
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1294
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK12072
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1099
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