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Van de redactie

door Redactie

Een nieuw seizoen, een nieuw geluid, om maar eens met een afgekloven cliché af te trappen. Maar daardoor niet
minder waar. Want er is tot nu toe weinig clichématigs aan de start van dit veelbelovende seizoen. Ik zie in ieder
geval veel (jeugdig) enthousiasme en nieuw elan bij de de selectie waar Marco en Teun vanaf heden de scepter
zwaaien en dat nieuwe geluid klinkt in veel meer ploegen, met vaak een andere trainer/coach en soms in een
compleet nieuwe samenstelling. En wat te denken van de nieuwe kleedkamers, die alvast enthousiast in gebruik
zijn genomen en waar het gezang van onder de heerlijke nieuwe douches tot op de Sportlaan is te horen. Wat bij het
begin van het seizoen hoort als blauw bij een smurf zijn oefenwedstrijden en daar zitten we dus weer middenin en
komende zaterdag is het even grote als traditionele HKV/OE-toernooi, waar ALO met zo’n beetje alle
jeugdploegen vertegenwoordigd is. Zie het programma of liever nog, de opstellingen hoe laat er verzameld moet
worden. Ook is er zowel zaterdag als zondag een oefenwedstrijd op ons veld (waarbij de KC nog vrijwilligers zoekt
voor de barbezetting, bel of mail ff met Erna of een ander van de KC), kortom: we zijn weer begonnen!

Verder in dit eerste nummer van jaargang 83:

Belangrijk: er kan tijdelijk niet gepind worden in de kantine. Neem cash mee als je iets wilt nuttigen…
Omdat er (nog) geen scheidsrechterscoördinator is opgestaan worden alle spelende leden ingedeeld om te
fluiten. Check de regeling voor dit seizoen…
Nieuwe kleedkamers: de laatste loodjes…
De nieuwe wedstrijdshirts zijn binnen. Wanneer en waar kan je je eigen shirt voor het eerst aantrekken?
De bar moet natuurlijk weer bemenst worden tijdens en rond de thuiswedstrijden dus geef je nu op via de
mail die je ook vandaag hebt gekregen/krijgt…
Als je (als commissie ofzo) iets wilt organiseren komend seizoen, neem contact op met onze
agendabeheerder Maaike, dan kan het in de jaarplanning…
Zoals gezegd: er is geen scheidsrechterscoördinator en ALO 4 zit a.s zaterdag zonder. Wie kan er fluiten
a.s. zaterdag?
Voorlopig programma HKV/OE-toernooi…
Supergoed nieuws: Colinda Roling wordt de nieuwe wedstrijdsecretaris voor de A-, B- en de C-ploegen…

Een nieuw seizoen, ik heb er weer zin in.

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Augustus
30 aug  Danique de jong (16), Milan Bonoo (8)

 September
1 sep  Esther Happé van Koert, Sebastiaan Bouwens (14), Febe van dxen Dool (8)
2 sep  Hedy Booij-la Faille (51)
3 sep  Noa de Bruin (15)
6 sep  Hester Halfweeg (52)
7 sep  Izaak Luteijn (74), Tygo Fuit (13)
9 sep  Elise Heerema (24)

10 sep  Frans Gallast (76), Erik Vrieling (41), Ben Hoedt (31), Sera Klein (10)
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Pinnen (en vast bellen) lukt even niet!

door Redactie

Let op: neem cash mee naar het veld als je iets wilt nuttigen. Er zijn problemen met de uitgaande digitale
communicatie bij ALO.
Er wordt naarstig naar een oplossing gezocht maar tot die tijd ff met euri betalen.

 (0)

_______________________________________________

                                     5 / 25



Jaargang 83 nr. 1
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Scheidsrechter gezocht voor oefenwedstrijd ALO 4

door Arthur Tjoa

**Update 29/8: oproep staat nog open**

Voor de oefenwedstrijden zoeken we nog een scheidsrechter voor ALO 4 – NIO 3, zaterdag 31/8, aanvang 15.00
uur. Wie oh wie zou deze wedstrijd kunnen en willen fluiten?

Wat niet helpt in deze is het gemis momenteel van een scheidsrechtersaanwijzer/-coördinator. Mocht je hier
belangstelling voor hebben, dan horen wij het uiteraard graag.

Reacties voor beide graag naar tc@alo.nu.

 (32)
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Vacature scheidsrechterscoördinator nog steeds open!

door Redactie

De vacature voor scheidsrechterscoördinator staat nog steeds open. Dat betekent dat er niemand is die
scheidsrechters regelt! Iemand heeft een schema gemaakt en alle leden staan dus ingedeeld om een keer een
wedstrijd te fluiten, net als vorig seizoen. Kun je niet, dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Dit was vorig
seizoen al zo en dat gaat over het algemeen goed.

Het grootste probleem is eigenlijk dat de bond op donderdagavond wedstrijden teruggeeft waarvoor zij geen
neutrale scheidsrechter hebben kunnen vinden. Vaak wedstrijden van het 3e, 4e, de A1 en de B1. Om dit probleem
te ondervangen hebben we bij die wedstrijden alvast reservescheidsrechters opgesteld. Het kán betekenen dat je een
dergelijke wedstrijd niet hoeft te fluiten en je dus voor niets naar het veld komt. Maar omdat we wel van je
verwachten dat je deze tijd reserveert, telt het gewoon als een beurt. Op moment van schrijven is mij nog niet
duidelijk of je zelf kunt controleren of er wel of geen scheidsrechter beschikbaar is.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (1)
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Kleedkamers: de laatste loodjes...

door Redactie

“Het is net alsof er niets is veranderd” zeiden diverse mensen tegen me toen ze na de zomerstop het ALO-veld
weer voor het eerst betraden. En dat klopt! Nu het straatwerk ook is verricht, ziet alles er bedrieglijk vertrouwd uit.
De hele zomer heeft een clubje enthousiaste amateurschilders (onder leiding van Erik Vrieling) professioneel
schilderwerk opgeleverd. Zelfs de aannemer is zeer te spreken over de hoge kwaliteit van het schilderwerk! Het is
nog niet helemaal klaar, maar het eind is in zicht.

Afgelopen weekend hebben Leo en Sybe een grondige inspectie gedaan en de laatste klusjes worden als het goed is
deze week afgehandeld door de aannemer. O.a. de sloten worden vervangen, zodat iedereen die een sleutel heeft
van het hek, ook weer in de kleedkamers en het materiaalhok kan.

Daarna is het zaak om het nieuwe materiaalhok goed in te richten. Het oude materiaalhok zal een nieuw leven
krijgen als opslagruimte voor divers commissies. Daarover gaan we nog met de betreffende commissies in
conclaaf.

Er is al door diverse teams gebruik gemaakt van de kleedkamers en dat is natuurlijk heel mooi. Nu is het wel zaak
dat we deze ook mooi houden door ze regelmatig goed schoon te maken. Daarvoor zullen we een oude traditie weer
in het leven roepen: de ploegenschoonmaakavond. Iedere week wordt er een team opgesteld om de kleedkamers
schoon te maken. Dat komt er op neer dat je ongeveer 1 x per seizoen als team verantwoordelijk bent voor de
schoonmaak. Ook zijn er inmiddels trekkers aangeschaft om de kleedkamers na het douchen even droog te trekken.
Kleine moeite, groot plezier voor de volgende gebruikers.

Namens het bestuur
Astrid Bouman
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Nieuwe wedstrijdshirts zijn binnen!

door Redactie

Twee weken geleden hebben wij een grote doos met de nieuwe wedstrijdshirts ontvangen. De selectie heeft de
eerste oefenwedstrijden al gespeeld in het nieuwe tenue. Astrid en Elmer hebben een middagje flink gepuzzeld en
alle bestellingen per team gesorteerd.

De meeste senioren hebben inmiddels hun nieuwe wedstrijdshirt ontvangen of zullen deze ontvangen bij hun eerste
(oefen)wedstrijd.

A.s. zaterdag zijn Sophie en Harry aanwezig op het HKV/Ons Eibernest-toernooi om de shirtjes uit delen. Om 9.00
uur staan we klaar met de shirts voor de F, E en D ploegen en om 12.15 uur voor de C-, B- en A-ploegen.

Precies op tijd om je eerste wedstrijd te schitteren in ons mooie nieuwe wedstrijdshirt!

Namens het bestuur

Sophie Kuijpers

 (7)
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DIY; Kantinerooster September & Oktober

door Sander

Beste ALO-leden en ouders van jeugdleden,

Na het succes van vorig seizoen gaan we het voorlopig niet meer anders doen en dus hierbij de mededeling dat
jullie deze week allemaal per email deze link zullen ontvangen met daarin het rooster van de te vullen bardiensten.
In deze mail staat ook de uitleg dus help ALO (en dus jezelf) door na het ontvangen gelijk de link te openen, je
agenda erbij te pakken en jezelf minimaal 1 x in te roosteren. Zaterdag 7 september begint de competitie al dus
wacht niet te lang, want we verwachten dat we met elkaar alle diensten zullen vullen, op naar de 100%!!

Vragen? mail de KC via KC@ALO.nu.

Alvast bedankt allemaal!!

 (36)
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Voorlopig programma jeugdtoernooi HKV/Ons Eibernest

door Arthur Tjoa

Zaterdag de 31e doen alle jeugdploegen mee aan het HKV/Ons Eibernest jeugdtoernooi. Het voorlopige
programma en de poule-indeling zijn inmiddels bekend en zullen worden verspreid via de coördinatoren en/of
trainers & coaches.

Ruwweg komen de tijden neer op:

DEF, aanvang 1e ronde 9.30 uur (verzamelen 9.00 uur). Klaar ongeveer 12.30 uur.

ABC, aanvang 1e ronde 12.45 uur (verzamelen 12.15 uur). Klaar ongeveer 16.00 uur.

Nb1: alle teams dienen zich uiterlijk een kwartier van tevoren aan te melden bij de wedstrijdleiding.

Nb2: gezien het grote aantal deelnemers kan het behoorlijk druk worden (ook met parkeren), dus vertrek vooral op
tijd.

De ervaring van de laatste jaren leert dat de poule-indeling en het programma in de komende week nog wel een
paar keer gewijzigd worden. Check daarom voor actuele indeling en tijden dan nog altijd even op: 
https://www.haagskorfbal.nl/jeugdtoernooi.

Voor vragen of opmerkingen: tc@alo.nu
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Jaarplanning 2019-2020

door Redactie

Beste ALO-ers, ik ga dit jaar weer de jaarplanning maken voor de kantine en het veld. De komende weken zullen
alle data voor feesten, vergaderingen en andere evenementen ingepland worden. Mocht je iets willen plannen in de
kantine of op het veld, graag een mailtje naar agenda@alo.nu.

Pas na goedkeuring is de reservering definitief.

Groeten, Maaike Mevius
06-15060956

 (41)
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Toch nog een wedstrijdsecretariaat ABC!

door Arthur Tjoa

Op de valreep heeft er zich toch nog een wedstrijdsecretaris aangemeld. Colinda Roling (moeder van Tygo uit de
C1 en Eva uit de E1) heeft aangeboden deze belangrijke taak komend seizoen op zich te nemen.

Dat betekent dat voor mensen die zich tijdig (uiterlijk zondagavond voorafgaand aan de wedstrijd) en met goede
reden afmelden er in goed overleg een vervanger zal worden opgesteld. En dat daarmee dus ook de opstellingen op
de site zullen worden aangepast. Na zondag afmelden is het echter wel zelf regelen!

Naast het wedstrijdsecretariaat zal Colinda zich in samenwerking met de TC ook met de oefenwedstrijden gaan
bezighouden (m.i.v. de zaal).

De TC en wij nemen aan dat ook de rest van de vereniging erg blij is met haar aanbod en willen haar langs deze
weg bij voorbaat zeer bedanken en wij wensen haar veel succes met hopelijk een slechts beperkt aantal
afschrijvingen en aan de andere kant veel invalbereidheid van anderen.

Ook dank uiteraard aan Tineke Heijdra en Sandra Hoevers die het wedstrijdsecretariaat bij de ABC de afgelopen 2
jaar op een uitstekende wijze hebben ingevuld!

Voor vragen of opmerkingen: tc@alo.nu

 (85)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

dinsdag 27 augustus 2019
Vriendenschaar 1 ALO 1 15 16
Vriendenschaar 2 ALO 2 16 9
zaterdag 24 augustus 2019
ALO 1 Sparta 1 21 22
ALO 2 Sparta 2 19 10

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 31 augustus 2019
09:30 HKV / Ons

Eibernest D2
ALO D2 HKV/Ons

Eibernest
09:30 HKV / Ons

Eibernest
TOERNOOI

ALO D1 HKV/Ons
Eibernest

09:30 HKV / Ons
Eibernest F1/F2

ALO F1 HKV/Ons
Eibernest

09:30 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO E2 HKV/Ons
Eibernest

09:30 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO E1 HKV/Ons
Eibernest

12:30 HKV / Ons
Eibernest B1

ALO B1 HKV/Ons
Eibernest

12:45 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO C1 HKV/Ons
Eibernest

12:45 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO B2 HKV/Ons
Eibernest

12:45 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO A2 HKV/Ons
Eibernest

12:45 HKV / Ons
Eibernest
TOERNOOI

ALO A1 HKV/Ons
Eibernest

15:00 ALO 4 NIO 3 Bosjes van Pex
zondag 1 september 2019
11:30 ALO 3 Refleks 4 Bosjes van Pex
11:30 Refleks 6 ALO 7 Prinses Irene
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13:00 Refleks 5 ALO 5 Prinses Irene
13:00 Movado 2 ALO 2 Patersweg
14:30 Movado 1 ALO 1 Patersweg

 (387)
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Kantinedienst (nieuwe stijl)

door Redactie

Kantinedienst

Hieronder vindt u het rooster voor de komende weken.

ALLÉÉN voor ouders van ALO jeugdleden geldt, dat zij (als het echt niet anders kan!) kunnen afbellen bij Erna
van der Smitte op het volgende nummer: 06-43431953 (mail: kantinerooster@alo.nu).

Van alle andere spelende ALO-leden wordt verwacht dat zij onderling voor vervanging zorgen.

Daar waar de naam van een jeugdlid 1) wordt vermeld, wordt verwacht dat namens het jeugdlid een ouder
of voogd de bardienst vervult.
Daar waar een team wordt vermeld, wordt verwacht dat het team zelf organiseert wie er achter de bar staat.

Kantinediensten ALOodsje:

 Zaterdag 31 augustus
 Van – tot  Wie
 14:15 – 16:45  ???Vrijwilligers gezocht???
  Zondag 1 september
 10:45 – 13:30  ???Vrijwilligers gezocht???

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”
Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 September
 Wanneer Wie

3 sep  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling
10 sep  Chris Verdiesen, Jaqueline Nengerman
17 sep  Martijn van Wensveen, Pim Spek
24 sep  Aad van Zuidam, Marijke Huijsing-Snel

 Oktober
 Wanneer  Wie

1 okt  Ineke Meijer, Anneke Melchior

Ter herinnering enkele belangrijke standaardregels voor de sportkantine:

Alléén leden van 18 jaar en ouder mogen bardiensten draaien. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van
de ouders verwacht dat zij de bardiensten draaien
Alléén personen die kantinedienst hebben, bevinden zich achter de bar (tenzij met toestemming van de KC)
Onder géén beding mogen kinderen zich achter de bar of in de keuken bevinden (ook niet onder
begeleiding!)
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Nooit mag een persoon, die een bardienst draait, alcohol nuttigen voor, dan wel tijdens zijn/haar dienst
Tijdens jeugdwedstrijden (pupillen [F, E & D] & aspiranten [C & B]) wordt géén alcohol geschonken

Bij het niet volgen van de regels loopt de vereniging het risico op hoge boetes, dan wel sluiting van de sportkantine
in verband met de strenge eisen van de Horeca-wet voor sportkantines. De volledige lijst met sportkantineregels
hangt voor een ieder ter inzage in het ALOodsje. Achter de bar bevindt zich een map met de geregistreerde
personen die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en de test met goed gevolg hebben
gemaakt.

(via deze link kun jij je ook laten informeren en je registreren als IVA gecertificeerd voor onze vereniging, gebruik
iva@alo.nu als email adres voor de barverantwoordelijke)

Bovenstaand rooster heeft als bron de KC Antilopen Kantinedienstfaciliteit.
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Opstellingen deze week

door Redactie

Opstellingen

 

 

Wedstrijdsecretariaat – afmelden
Afmelden voor een training of wedstrijd doe je je natuurlijk tijdig en uitsluitend met een dringende reden en in
alléén uiterste noodzaak voor een wedstrijd via de wedstrijdsecretaris voor jouw team, voor een training
rechtstreeks bij je trainer.

Pupillen (F, E & D)
Nicolette Boersma, opstellingen_DEF@alo.nu,via email tot 1 week vóór de wedstrijd, anders 06-41693215.

Aspiranten & Junioren (C, B & A)
Via email aan opstellingen_ABC@alo.nu tot zondag-avond (20:00) vóór de wedstrijd, daarna zelf voor vervanging
zorgen en dat doorgeven aan coach én wedstrijdsecretariaat.

Senioren
Sarissa van der Velden, opstellingen_SEN@alo.nu, via email tot maandag-avond (20:00) vóór de wedstrijd.

Ons wedstrijdsecretariaat van ALO met een geautomatiseerd systeem. Wat hiervoor voor jullie als spelers en
coaches van belang is, is het volgende:

Elk ALO team heeft een standaard ingestelde aanwezigheidstijd (bekend bij de trainer/coach)
Elke uitlokatie heeft een ingestelde standaard reistijd
Op basis van de aanwezigheidstijd en reistijd wordt automatisch de verzameltijd berekend, voor locaties in
de Haagse regio, wordt er van uit gegaan dat op locatie bij de tegenstander wordt verzameld.
Als je opgesteld wordt als reserve-speler of invaller bij een ander team dan weet je dat natuurlijk al, maar
als herinnering ontvang je een email.
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Invallen / Reserve staan De TC bepaald het beleid voor invallen en reserve staan, hier wordt in principe niet van
afgeweken tenzij er een noodzaak voor is.

Algemeen Reserves Voor dit seizoen zijn de spelers aangewezen als Algemeen Reserves op deze pagina terug te
vinden

Wedstrijdformulieren worden met ingang van afgelopen seizoen uitsluiten via de SportLinked app afgehandeld.

Klik hier voor de spel bepalingen en hier voor de leeftijden criteria en kleurcodes van spelerskaarten

Reserve-shirts ALO heeft voor alle teams gele reserve shirts. De ALO Selectie, ALO 3 en de F pupillen beheren
hun eigen reserve shirts. Alle andere teams halen en retourneren hun (gewassen) reserve shirts bij de Marjolein
Gaillard (tel: 323 77 82).

  ALO 1 zondag 1 september 2019, 14:30
Movado 1 – ALO 1

Wedstrijd# X267482 (Oefen)
Dames Anouk, Denise, Elise, Isabel, Isabella, Laurine, Lucie, Marit, Myrthe
Heren Casper, Colin, Lucas, Patrick, Pim, Raven, Roy, Sven, Tim, Tomáz Matteo
Reserves
Coach
Verzamelen 12:30
Opmerking(en)  Reserveshirts !
Locatie Patersweg (Weissenbruchstraat 45, Dordrecht)
  ALO 1 dinsdag 3 september 2019, 20:30

Phoenix 1 – ALO 1
Wedstrijd# X267214 (Oefen)
Dames Anouk, Denise, Elise, Isabel, Isabella, Laurine, Lucie, Marit, Myrthe
Heren Casper, Colin, Lucas, Patrick, Pim, Raven, Roy, Sven, Tim, Tomáz Matteo
Reserves
Coach
Verzamelen 18:45
Opmerking(en)  Reserveshirts !
Locatie Van Doornenplantsoen (Van Doornenplantsoen 2, Zoetermeer)
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  ALO 2 zondag 1 september 2019, 13:00
Movado 2 – ALO 2

Wedstrijd# X267772 (Oefen)
Dames Anouk, Denise, Elise, Isabel, Isabella, Laurine, Lucie, Marit, Myrthe
Heren Casper, Colin, Lucas, Patrick, Pim, Raven, Roy, Sven, Tim, Tomáz Matteo
Reserves
Coach Chris, Gijs
Verzamelen 11:00
Opmerking(en)  Reserveshirts !
Locatie Patersweg (Weissenbruchstraat 45, Dordrecht)
  ALO 2 dinsdag 3 september 2019, 20:30

Phoenix 2 – ALO 2
Wedstrijd# X267811 (Oefen)
Dames Anouk, Denise, Elise, Isabel, Isabella, Laurine, Lucie, Marit, Myrthe
Heren Casper, Colin, Lucas, Patrick, Pim, Raven, Roy, Sven, Tim, Tomáz Matteo
Reserves
Coach Chris, Gijs
Verzamelen 18:45
Opmerking(en)  Reserveshirts !
Locatie Van Doornenplantsoen (Van Doornenplantsoen 2, Zoetermeer)

 

Sponsor van HKC ALO

  ALO 3 zondag 1 september 2019, 11:30
ALO 3 – Refleks 4

Wedstrijd# X267757 (Oefen)
Dames Angela, Kim, Maaike, Sanne, Tessa (S), Tirza
Heren Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
Reserves
Coach
Verzamelen 10:45
Opmerking(en)
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

                                   20 / 25
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  ALO 4 zaterdag 31 augustus 2019, 15:00
ALO 4 – NIO 3

Wedstrijd# X340510 (Oefen)
Dames Nienke, Paulien (Kr.), Tara
Heren Arjan, Koen, Mark
Reserves
Coach
Verzamelen 14:15
Opmerking(en)
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5 zondag 1 september 2019, 13:00
Refleks 5 – ALO 5

Wedstrijd# X267841 (Oefen)
Dames Blijke, Elisa, Maaike
Heren Arlo, Bas, Marcel, Owen, Simon
Reserves
Coach
Verzamelen 12:30
Opmerking(en) afgemeld: Ikelien
Locatie Prinses Irene (de Rijtjes, Rijswijk)

  ALO 6 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO A1 zaterdag 31 augustus 2019, 12:45
HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO A1

Wedstrijd# X267102 (Oefen)
Dames Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
Heren Olivier, Pim, Robin, Tygo
Reserves
Coach
Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO A2 zaterdag 31 augustus 2019, 12:45
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X340510
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HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO A2
Wedstrijd# X267256 (Oefen)
Dames Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
Heren Cas, Joris
Reserves
Coach Mark
Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)
  ALO A2 maandag 2 september 2019, 19:30

Achilles A3 – ALO A2
Wedstrijd# X267318 (Oefen)
Dames Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
Heren Cas, Joris
Reserves
Coach Mark
Verzamelen 18:45
Opmerking(en)  Reserveshirts !
Locatie Pomonaplein (Pomonaplein 71, Den Haag)

  ALO A3 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO B1 zaterdag 31 augustus 2019, 12:30
HKV / Ons Eibernest B1 – ALO B1

Wedstrijd# T079290 (Toern)
Dames Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
Heren Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
Reserves
Coach Arthur
Verzamelen 11:45
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)
  ALO B1 dinsdag 3 september 2019, 19:00

Futura DZ B1 – ALO B1
Wedstrijd# X267306 (Oefen)
Dames Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
Heren Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
Reserves
Coach Arthur
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Verzamelen 18:15
Opmerking(en)
Locatie Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159c, Den Haag)

  ALO B2 zaterdag 31 augustus 2019, 12:45
HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO B2

Wedstrijd# X267402 (Oefen)
Dames Laeta, Linda, Noa, Sanne
Heren Charley, Loek, Simcha, Tim
Reserves
Coach Richard
Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO C1 zaterdag 31 augustus 2019, 12:45
HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO C1

Wedstrijd# X267354 (Oefen)
Dames Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
Heren Lucas, Max, Nathan, Tygo
Reserves
Coach Esther
Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO C2 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO E1 zaterdag 31 augustus 2019, 09:30
HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO E1

Wedstrijd# X267701 (Oefen)
Dames Eva, Vera
Heren Bik, Mees
Reserves
Coach Arthur
Verzamelen 09:00
Opmerking(en) afgemeld: Olivier
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X267402
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Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO E2 zaterdag 31 augustus 2019, 09:30
HKV / Ons Eibernest TOERNOOI – ALO E2

Wedstrijd# X267523 (Oefen)
Dames Ilse, Lotta, Lucia, Rosalie
Heren Milan, Renzo, Tommy
Reserves
Coach Piet
Verzamelen 09:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO E3 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO E4 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO E5 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )
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  ALO E6 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

  ALO F1 zaterdag 31 augustus 2019, 09:30
HKV / Ons Eibernest F1/F2 – ALO F1

Wedstrijd# T079955 (Toern)
Dames Kyra, Lise, Nieke, Sophia
Heren Arnou, Gerard, Ravi
Reserves
Coach Roy, Wouter
Verzamelen 09:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO F2 , 

Wedstrijd# ()
Dames
Heren
Reserves
Coach
Verzamelen
Opmerking(en) Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
Locatie  (, )

 (279)
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