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20 okt 2022  

Van de redactie 
Waar ALO 1 voorlopig even afhaakte in de titelrace (nipt verloren bij Ijsselvogels), schoot ALO 

2 op een gigantische manier uit zijn slof en met scherp tegen het Mokumse Swift. Dat er 

gewonnen moest en kon worden was van te voren al duidelijk maar met een verhouding van ruim 

1 op 10 (2-21) was zelfs voor sommige ALO-spelers een verrassing. Lekker als je een keer wél 

die kansen afmaakt, terwijl je verdedigend nauwelijks steken laat vallen en zo alle puzzelstukjes 

in elkaar blijkt te kunnen passen. 

En ook ALO 3 weet weer wat winnen is. Door winst op Pernix in een doordeweekse 

inhaalwedstrijd wist het derde hun wedstrijdpunten te verdrievoudigen waardoor de laatste plaats 

uit zicht is geraakt. 

A.s. zaterdag is de derde (volgende week nummertje vier en laatst) Super Saturday, zij het een 

halve. Dit omdat de jeugd, op enkele inhaalwedstrijden na, al klaar is met de eerste veldhelft dus 

start het superprogramma pas om 12:30 uur. Rond die tijd bindt ALO 4 de strijd aan met de 

Delftse TU-studenten van Paal Centraal, waarna ALO 2 de ingeslagen weg gaat voortzetten tegen 

koploper Fortuna. Om 15:30 uur fluit de scheidsrechter in voor de wedstrijd van ALO 1 tegen 

rodelantaarndrager Movado, dat het ALO toch vaak verbazend moeilijk weet te maken. 

Zondag ook nog twee thuiswedstrijden, om elf uur ALO 6 en om half een ALO 3. Succes! 

En verder in dit nummer: 

• Het loopt al behoorlijk storm voor Eten op ALO 29 oktober 

• TC-nieuws: Oefenprogramma zaal 

• 2! keer wedstrijdverslag ALO F2: Net niet in ALO – Excelsior, een uitverkocht huis in 

Excelsior – ALO 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/update-eten-op-alo-29-oktober/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/oefenprogramma-zaal/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-net-niet/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-een-uitverkocht-huis/
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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Agenda 

     Oktober 

22 okt za  Super Saturday met om 15:30 u ALO1 – Movado 1 

29 okt za 
 Super Saturday met om 15:30 u ALO 1 – Fortis 1 en… 

…aansluitend eten op ALO (aanmelden) 

Pim 

redactie@alo.nu 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/eten-op-alo-op-zaterdag-29-oktober/
mailto:kc@alo.nu
mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

20 okt 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

    Oktober 

20 okt   Rosalie Heinen 

24 okt   Angelo Rijpstra 

31 okt   Lotte van Koert  

    November 

2 nov   Sanne van Schaik 
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20 okt 2022  

Update; Eten op ALO 29 oktober 
Zaterdag 29 oktober halen we een oude traditie uit de kast, eten op ALO na ALO 1. Robbie 

maakt een heerlijke maaltijd en op het moment dat ik dit typ staat de teller al op 49 

aanmeldingen!! Er missen nog een aantal namen uit de selectie en uit ALO 4 en ook voor de 

supporters die mee willen eten wordt aanstaande zaterdag bij Super Saturday bij Robbie’s 

Broodjesbar de lijst opgehangen waar je je alsnog kan opgeven. De kosten bedragen 6 euro per 

persoon. 

Na zaterdag is opgeven niet meer mogelijk. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/update-eten-op-alo-29-oktober/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/eten-op-alo-op-zaterdag-29-oktober/
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16 okt 2022  

Oefenprogramma zaal 
 

Ondanks het aankomende mooie weer is het echt weer de tijd om de zaal in te gaan. We hebben 

weer een mooi oefenprogramma weten samen te stellen. Natuurlijk zijn daar ook de HKD in 

verwerkt. Kijk goed wanneer jouw ploeg speelt of wanneer je een leuke wedstrijd kunt kijken. 

We zoeken ook nog naar scheidsrechters, meld je snel aan via tc@alo.nu of via Freek 

(0653808051). 

10 november       Scheidsrechter 

20.45 (HKD) ALO 1 
CKV 

Reeuwijk 1 
Zuidhaghe   

          

12 november         

10.00 HKV/oe F1 ALO F2 Steenwijklaan   

10.10 (HKD) Fiks A1 ALO A1 De Schilp   

11.30 (HKD) ALO A1 DES A1 De Schilp   

12.15 ALO D1 Achilles D1 Ockenburg   

12.50 (HKD) ALO A1 KVS A1 De Schilp   

13.30 ALO C1 Achilles C1 Ockenburg ALO regelen 

15.00 ALO 2 Refleks 3 Ockenburg ALO regelen 

19.15 (HKD) VEO 1 ALO 1 Blinkerd   

Tijd volgt ODO 4 ALO 4 Hofstede   

https://www.alo.nu/2022/nieuws/oefenprogramma-zaal/
mailto:tc@alo.nu
https://www.alo.nu/2022/nieuws/oefenprogramma-zaal/
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17 november         

20.00 (HKD: bij winst in poule A) ALO 1 
Winnaar 

poule B 
Zuidhaghe   

20.00 (HKD: als ALO 1 beste nr. 2 

van alle poules is) 

Winnaar 

poule C 
Beste nr. 2 Steenwijklaan   

          

19 november         

12.00 ALO F1 Die Haghe F1 Ockenburg ALO regelen 

  ALO E2 Dunas E2 Ockenburg ALO regelen 

  ALO E1 Dunas E1 Ockenburg ALO regelen 

12.30 Refleks 4 ALO 3 De Schilp   

13.00 ALO D2 KVS D2 Ockenburg ALO regelen 

14.10 ALO D1 KVS D3 Ockenburg ALO regelen 

15.20 ALO C2 Excelsior C3 Ockenburg ALO regelen 

16.30 ALO C1 Excelsior C2 Ockenburg ALO regelen 

17.00 (HKD: bij winst op 17/11) Finale HKD   Steenwijklaan   

18.00 ALO 1 Erasmus 1 Ockenburg ALO regelen 

          

20 november         

11.00 ALO 6 Achilles 7 Ockenburg   

12.30 ALO 5 Refleks 7 Ockenburg ALO regelen 
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okt 16, 2022  

ALO F2: een uitverkocht huis 
Weer mochten we tegen onze vrienden uit Delft namelijk tegen Excelsior. Na even wat 

onduidelijkheid waar we hoe laat verzamelden (wat is whats app toch een handig medium      ) 

kwamen we aan in Delft. Daar bleek de publieke belangstelling zo groot te zijn dat alle 

parkeerplaatsen rond het veld al bezet waren door de supporters voor deze wedstrijd (het kan 

natuurlijk ook voor het rugby en de andere wedstrijden bij DES en Excelsior zijn geweest, maar 

dat kan ik me niet voorstellen      ). Even werd er door de oudere korfballers nog teruggedacht 

aan de tijd dat als we tegen DKC speelden er altijd genoeg ruimte was om te parkeren, maar dat 

is toch echt verleden tijd. 

Niet iedereen was helemaal ongeschonden uit de autorit gekomen. De meeste spelers waren 

echter al snel weer lekker aan het spelen met de bal op het gras. We mochten nu weer tegen 

Excelsior spelen maar eigenlijk was het wel een hele nieuwe wedstrijd. Er stond namelijk een 

heel andere ploeg dan woensdag voor ons klaar. Deze ploeg leek beter in onze poule te passen. 

Het voordeel van lekker kletsende kinderen in je ploeg is dat je als coach ook je 

voorbereidingspraatje kunt uitbesteden. Inmiddels weten de dames en heren heel goed wat ze 

moeten doen in de wedstrijd en wat ik ze wil zeggen. We zouden goed meelopen met onze 

tegenstander, snel gaan aanvallen en vechten voor iedere bal. En natuurlijk zou iedereen gaan 

schieten. 

Bij het inschieten leek dat geen enkel probleem te gaan worden. Bijna elke bal ging erin of raakte 

in ieder geval de mand. Dat ondanks dat sommigen een beetje koude handen hadden. 

In de wedstrijd bleken we nu echt gelijkwaardig aan Excelsior. Er werd goed vrijgelopen door 

iedereen en er werd echt als tijgers/vlinders verdedigd. Geweldig om te zien!! De kansen waren 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-een-uitverkocht-huis/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-een-uitverkocht-huis/
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weer eens niet op 1 hand te tellen en we wisten zelfs te scoren. Helaas heeft de F2 in de 

wedstrijden nog wel eens een beetje last van een echt ALO-probleem (al hadden we daar vroeger 

op Ready ook last van) en dat is scoren. Nou ja, er moeten toch punten overblijven om aan te 

werken. 

Na de wedstrijd die helaas ook een regenbui meenam hebben we nog gezongen voor Tyme want 

die was jarig en konden we genieten van een lekkere koek! Tyme gefeliciteerd en bedankt! 

Dit was de laatste wedstrijd van deze veldcompetitie, we trainen nog even door en dan gaan we 

de zaal in. Binnenkort horen jullie daar meer over. Maar zo aan het eind van een stuk van de 

competitie is het altijd goed om even terug te kijken op het seizoen tot nu toe. 

Een gek begin toen er ineens geen coaches meer bleken te zijn. Gelukkig wilden David en Marijn 

de eerste wedstrijd wel inspringen, nog dank daarvoor. Deze wedstrijd was de eerste tegen GKV 

en toen zat ik nog als fanatiek supporter op de bank. In deze wedstrijd bleek als snel dat de F2 

superenthousiast en gezellig was maar dat ze nog heel veel moesten leren. De kinderen en Sanne 

konden op de training aan de bak en wat hebben ze dat fantastisch gedaan. Er werd goed 

geoefend, steeds werden we een beetje beter. Want inmiddels was ik gepromoveerd van supporter 

naar coach. En daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van! Wat een leuke groep kinderen en 

ouders!! Als ik dan denk aan die eerste wedstrijd en de laatste en dan het verschil zie kan ik 

alleen maar trots zijn. Er wordt zo goed verdedigd en aangevallen, er wordt goed vrijgelopen en 

we doen het echt met zijn allen. Gaat alles altijd al goed, nee natuurlijk niet maar dat hoeft ook 

niet. Doe je best en het is altijd goed. De coaches en fanatieke supporters helpen echt wel mee. 

Op naar de zaal, naar nog meer doelpunten en nog meer goede wedstrijden en naar nog beter 

wordende spelers. Ik heb er zin in!! 

Groeten, Freek 
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13 okt 2022  

ALO F2: net niet.. 
Deze week een keer een wedstrijd op woensdag en dat is best even wennen. In plaats van te 

trainen mochten de toppers van de F2 aantreden tegen Excelsior. Het was best even haasten, 

vroeg eten, net uit zwemles of na een hele dag school nog een wedstrijd. Maar de F2 is er altijd 

klaar voor dus ook op een woensdagavond. Deze keer waren we zelfs met iemand meer want 

Diede kwam helpen met coachen. Welkom Diede!! 

Natuurlijk werd er fanatiek warm ge… (tja wat moet ik hier nu invullen). Nou ja er werd van 

alles gedaan in het speeltuintje en er werd even lekker bij gekletst want zaterdag was natuurlijk al 

weer even geleden. Nadat de palen werden neergezet werd er fanatiek ingeschoten. En dat 

beloofde wat!! Er gingen heel veel ballen door de mand en er werd fanatiek gevangen. Kortom 

we waren klaar voor de wedstrijd. 

Toen Excelsior echter het veld opkwam waren we even een beetje in de war. Het waren wel heel 

grote kinderen (zouden ze tegen de E moeten spelen en kwam onze tegenstander nog?). Maar nee 

het was echt onze tegenstander. Gelukkig geeft de F2 nooit op en begonnen vol goede moed aan 

de wedstrijd. 

Er werd heel goed samengespeeld en we hebben heel veel kansen gecreëerd. Helaas ging het 

schieten in de wedstrijd iets minder dan bij het inschieten maar misschien minder doelpunten dan 

we hadden verdiend maar wat een kansen zeg!! Ook goed om te zien dat iedereen nu ook durft te 

schieten en meer doelpunten gaan dan ook echt komen. 

Het wisselen tussen aanvallen en verdedigen blijft soms nog een beetje moeilijk. En dat moet dan 

ook nog eens elke keer als we de bal niet hebben. Ook wel lastig hoor.. Gelukkig gaat dat elke 

keer weer een beetje beter en onderscheppen we ook steeds meer ballen. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-net-niet/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/alo-f2-net-niet/
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Excelsior was vandaag letterlijk en figuurlijk een maatje te groot. Maar wat hebben we 

gevochten, verdedigd als vlinders/tijger of wat dan ook      Goede aanvallen, hard gerend en 

vooral ook weer lol gemaakt met zijn allen en dan is een uitslag niet belangrijk 

Wij zijn weer trots op jullie en hebben weer heel veel zin in zaterdag!  

Groeten, Diede en Freek 
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20 okt 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

Thuisteam Uitteam Uitslag 

IJsselvogels 1 ALO 1 16 - 15 

Swift (A) 4 ALO 2 2 - 21 

KZ Danaïden 4 ALO 3 13 - 9 

Dijkvogels 3 ALO 4 16 - 7 

ALO 5 Dunas 5 13 - 13 

Achilles (Hg) 7 ALO 6 13 - 9 

Phoenix A2 ALO A1 7 - 9 

Phoenix C1 ALO C1 6 - 5 

ONDO (G) C5 ALO C2 1 - 4 

ALO D1 Excelsior D2 7 - 3 

ALO D2 Korbis D4 2 - 8 

ALO E1 De Meervogels E1 10 - 12 

ALO E2 LYNX E1 7 - 6 

Achilles (Hg) F1 ALO F1 12 - 5 

Excelsior F3 ALO F2 4 - 1 

   

 

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: 

 Zaterdag 22 oktober 

Aanv. Thuis Uit Locatie Scheids  Reserve- scheids 

15:30 ALO 1 Movado 1 Bosjes van Pex WG. Pellikaan   

14:00 ALO 2 Fortuna 6 Bosjes van Pex   Richard Wensink 

12:30 ALO 4 Paal Centraal 2 Bosjes van Pex   Tom Spek 

10:00 ONDO D3 ALO D2 Juliana Sportpark     

 Zondag 23 oktober   

12:30 ALO 3 Achilles 5 Bosjes van Pex   Sven Kuijpers 

11:00 ALO 6 KZ Danaiden 11 Bosjes van Pex Roy Weidmann   
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Opstellingen teams – Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijden komende week 
 

 ALO 1  zaterdag 22 oktober 2022, 15:30 uur    ALO 1 - Movado 1  

 Wedstrijdnr.  WK241 (1F)  

 Dames  Dania, Elise, Sanne, Zoë 

 Heren  Casper, Colin, Raven, Roy, Sven 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  14:30 uur  

 Opmerkingen   

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

 ALO 2  zaterdag 22 oktober 2022, 14:00 uur    ALO 2 - Fortuna | Delta Logistiek 6  

 Wedstrijdnr.  WK2237 (R3P)  

 Dames  Lucie, Mare, Megan, Sabine, Sandra, Sophie, Sylene 

 Heren  Dimitry, Jesse (W), Koen, Mark, Pim, Tomáz Matteo 

 Reserves   

 Coach  Paul 

 Verzamelen  13:00 uur  

 Opmerkingen   

 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=WK241
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK2237
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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 ALO 3  zondag 23 oktober 2022, 12:30 uur    ALO 3 - Achilles 5  

 Wedstrijdnr.  WK3128 (R3Q)  

 Dames  Angela, Marit, Nienke, Tara 

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

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  11:45 uur  

 Opmerkingen   

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

 ALO 4  zaterdag 22 oktober 2022, 12:30 uur    ALO 4 - Paal Centraal 2  

 Wedstrijdnr.  WK3788 (R4L)  

 Dames  Naima, Nienke, Sabine 

 Heren  Cas, Joris, Julius, Robin, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Koen 

 Verzamelen  11:45 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Noura 

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

 ALO 5  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie 
 

 ALO 6  zondag 23 oktober 2022, 11:00 uur    ALO 6 - KZ Danaiden 11  

 Wedstrijdnr.  BK8676 (S-216)  

 Dames  Colinda, Esther, Misja, Sarissa, Séverine 

 Heren  Ben, Martijn, Patrick, Richard, Tim (Z) 

 Reserves   

 Coach   

 Verzamelen  10:30 uur  

 Opmerkingen  afgemeld: Marije, Nicolette, Dennis, Freek 

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

 ALO A1  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 ALO C1  Vrij 

 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=WK3128
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3788
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8676


Jaargang 86 nr. 9 
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO 

 
 

 

16 
 

 ALO C2  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie 
 

 ALO D1  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie 
 

 ALO D2  zaterdag 22 oktober 2022, 10:00 uur    ONDO D3 - ALO D2  

 Wedstrijdnr.  BK11718 (D-091)  

 Dames  Alessandra, Claire, Lilly, Lise, Loïs, Nieke, Puck, Sofija Marija 

 Heren   

 Reserves   

 Coach  Nicolette, Nick 

 Verzamelen  08:45 uur  

 Opmerkingen   

 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande) 

 ALO E1  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie    

 ALO E2  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie   

 ALO F1  Vrij 

 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week 

 Locatie 
 

 ALO F2  Vrij 

 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=BK11718

