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27 okt 2022  

Van de redactie 
Over opgaande lijnen gesproken. Wint ALO 2 gewoon ff van het ongeslagen Fortuna. Wat een 

toppers! Helaas kon ik dat slechts op afstand meemaken vanwege een vervelend virus dat me aan 

huis kluisterde en zich pas dinsdag, na tussenkomst van weer een test, aan me voorstelde als 

Covid-19. Forck! Dus ook de fijne overwinning van ALO 1 en alle gezelligheid van de Super 

Saturday kreeg ik pas later mee uit de tweede hand. Gelukkig is er a.s. zaterdag weer een kans, de 

laatste Super Saturday voordat de zaalcompetitie begint, extra gezellig door het in ere herstellen 

van een oude traditie: na de optredens van ALO 1 en 2 wordt er gezamenlijk gegeten, bereid door 

Robbie. 

A.s. zaterdag dus de laatste Super Saturday voordat de Haagsche KorfbalDagen losbarsten. Om 

14:00 uur gaat ALO 2 zich revancheren tegen HKV/OE en om 15:30 u start ALO 1 tegen Fortis 

1, waartegen de eerste wedstrijd, in Oost Souburg (ZL), gelijk werd gespeeld, waarna er lekker 

gegeten kan gaan worden. 

En lees je HKD, dan weet je, de warme zaal is niet ver weg meer. Op 10 november opent ALO 1 

het HKD-bal tegen Reeuwijk in Zuid Haghe. Wie komt de jurytafel bemensen? 

 

Agenda 

     Oktober 

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

…aansluitend eten op ALO (aanmelden) 

     November 

10 nov do  Start HKD => 20:45 u ALO 1 – Reeuwijk 1 Zuidhaghe 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/meld-jij-je-aan-voor-de-jurytafel/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/eten-op-alo-op-zaterdag-29-oktober/
mailto:kc@alo.nu
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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Zie je op het veld/in de zaal, blijf gezond… 

Pim 

redactie@alo.nu 

  

mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

27 okt 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

   Oktober 

31 okt  Lotte van Koert  

   November 

2 nov  Sanne van Schaik 

4 nov  Harry Venselaar 

6 nov  Marcel Lakeman 

9 nov  Erna van Dalen 
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27 okt 2022  

Afscheid, welkom en vacatures, 

bestuurswisselingen na de NALV 
Tijdens de afgelopen NALV was het weer statutair tijd om (nieuwe) bestuursleden te kiezen en 

commissieleden te benoemen. Dat betekende dat er afscheid genomen moest worden, na 

respectievelijk 8 en 6 jaar tomeloze inzet van Astrid Bouman en Sophie Kuijpers, maar ook een 

warm welkom aan Blijke Kroezen. Eerst bedankte voorzitter Owen beide dames uitvoerig, die op 

hun beurt ALO in het algemeen en het bestuur in het bijzonder bedankten voor de fijne 

samenwerking en het in hen gestelde vertrouwen. Vervolgens werd Blijke Kroeze hartelijk 

welkom geheten en mocht zij zich voorstellen aan de vergadering. Blijke is nog niet voor 

iedereen een bekend gezicht. In het dagelijkse leven is ze octrooigemachtigde en in haar vrije tijd 

speelt Blijke sinds een aantal jaren in ALO 5. Daar heeft ze Simon leren kennen en samen hebben 

zij inmiddels een zoontje Julian (9mnd), een echte ALO-baby     . 

Blijke heeft de taken overgenomen van secretaris Harry, die op zijn beurt contactpersoon wordt 

voor de TC. De TC is inmiddels bijna weer op volle sterkte, maar er mist nog wel een voorzitter, 

niet de minst belangrijke functie. Voorlopig overbrugt Owen deze lacune nog ad interim. 

De oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat er dus ook nog een bestuursvacature is. Omdat het 

bestuur een gebalanceerde genderinbreng belangrijk vindt en sommige eigenschappen van de 

afscheidneemsters overwegende kan het aantal x-chromosomen beslissend zijn in een eventuele 

sollicitatieprocedure. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/afscheid-welkom-en-vacatures-bestuurswisselingen-na-de-nalv/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/afscheid-welkom-en-vacatures-bestuurswisselingen-na-de-nalv/
https://www.vo.eu/nl/expert/blijke-kroezen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/afscheid-welkom-en-vacatures-bestuurswisselingen-na-de-nalv/
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27 okt 2022  

Update; Inschrijven voor eten zaterdag 

NIET meer mogelijk 
Sinds vorige week is het losgegaan met aanmeldingen en met 75 aanmeldingen zitten we 

Tsjokkie Vol voor het eten zaterdag na de laatste wedstrijden van ALO 1 en 2. Het is dus vanaf 

nu helaas niet meer mogelijk om je hiervoor op te geven. 

Super leuk om te zien dat er zo veel animo voor is, dat smaakt nu al naar een herhaling… 

Nog wat praktische zaken voor zaterdag: Betaling 6 euro per persoon, hulp met 

opruimen/afwassen is zeer welkom en kom vooral al eerder naar ALO om ALO 2 en 1 aan te 

moedigen (het wordt heerlijk lenteweer!!!) 

Tot zaterdag!!! 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/update-inschrijven-voor-eten-zaterdag-niet-meer-mogelijk/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/update-inschrijven-voor-eten-zaterdag-niet-meer-mogelijk/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/eten-op-alo-op-zaterdag-29-oktober/
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23 okt 2022  

Meld jij je aan voor de jurytafel? 
Komend weekend worden de laatste veldwedstrijden gespeeld, daarna gaan we ons weer vol 

focussen op de zaal. ALO 1 speelt ook in de zaal eerste klasse en dat betekent dat er gespeeld 

wordt met een schotklok bediend vanaf een jurytafel. Per thuiswedstrijd van ALO 1 (zeven in 

totaal) en voor de thuiswedstrijden tijdens de Haagse Korfbaldagen hebben we 3 vrijwilligers 

nodig voor de jurytafel bestaande uit een juryvoorzitter, één tijdwaarnemer en één bediener van 

de schotklok. De juryvoorzitter moet een cursus van 1 avond hebben gevolgd. Voor de 

tijdwaarneming en schotklokbediening is dat niet noodzakelijk. 

Vorig jaar waren er 7 mensen die de jurytafel konden bemensen, maar een paar van deze 

vrijwilligers kunnen dit jaar niet. Daarom zijn we dringend op zoek naar 4 nieuwe vrijwilligers 

voor de jurytafel. Als er voldoende mensen zijn, is de poel van vrijwilligers groot genoeg om te 

rouleren en zo de taak voor een ieder leuk te houden! Meld je aan door een mail te sturen 

naar tc@alo.nu. 

Wil je direct een online-cursus volgen dan heb je nu de mogelijkheid! 

Voor iedereen die zich wil laten (bij)scholen tot juryvoorzitter is er deze week de mogelijkheid 

om aan te sluiten bij een van de twee online-sessies. Deze worden gehouden op woensdag 26 

oktober en donderdag 27 oktober vanaf 19.00 uur. Wanneer je aanwezig bent geweest wordt 

het certificaat tot juryvoorzitter in Sportlink verwerkt en ontvang je de handleiding/het 

cursusboek voor juryvoorzitter. 

Deelname aan de bijeenkomst kost € 5,-. Deze kosten kun je declareren bij de penningmeester. Je 

kunt je aanmelden via dit formulier. 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/meld-jij-je-aan-voor-de-jurytafel/
mailto:tc@alo.nu
mailto:penningmeester@alo.nu
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knkv.nl%2Fscholing-juryvoorzitters-2022-2023%2F&data=05%7C01%7Cowen.louis.van.de.schilde%40nn.nl%7C5923da4cc6174b34efd808dab4ee8b90%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C638021233918630389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mFYuJHWl0Xa1rMMLRptLa%2BChSkg7oRXF%2FU4RBT4ThKE%3D&reserved=0
https://www.alo.nu/2022/nieuws/meld-jij-je-aan-voor-de-jurytafel/
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Alvast bedankt namens de selectie. 

Owen van de Schilde 

namens de TC 
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27 okt 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

Thuisteam Uitteam Uitslag 

ALO 1 Movado 1 20 - 11 

ALO 2 Fortuna/Delta Logistiek 6 12 - 8 

ALO 3 Achilles (Hg) 5 13 - 15 

ALO 4 Paal Centraal 2 5 - 10 

ALO 6 KZ Danaïden 11 14 - 12 

ONDO (G) D3 ALO D2 7 - 7 

Excelsior F3 ALO F2 6 - 3 

 

 

 

Programma & scheidsrechters komende week: 

 Zaterdag 29 oktober  

15:30 ALO 1 Fortis 1 Bosjes van Pex R. Peters   

14:00 ALO 2 HKV/Ons Eibernest 4 Bosjes van Pex  Vrijwilliger ???  

  

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


Jaargang 86 nr. 10 
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO 

 
 

 

10 
 

 
 

 

Opstellingen teams – Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijden komende week 
 

 ALO 1  zaterdag 29 oktober 2022, 15:30 uur    ALO 1 - Fortis 1  

 Wedstrijdnr.  WK242 (1F)  

 Dames  Dania, Elise, Myrthe, 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 29 oktober 2022, 14:00 uur    ALO 2 - HKV/Ons Eibernest 4  

 Wedstrijdnr.  WK2234 (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=WK242
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK2234
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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 ALO 4  zaterdag 29 oktober 2022, 11:00 uur    ALO 4 - Excelsior 6  

 Wedstrijdnr.  WK9921 (R4L)  

 Dames  Naima, Nienke, Noura, Sabine 

 Heren  Cas, Joris, Julius, Robin, Tygo 

 Reserves   

 Coach  Koen 

 Verzamelen  10:15 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=WK9921

