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Van de redactie

door Redactie

ALO 1 had geen beter weekend uit kunnen kiezen om een keer op zaterdag te spelen. Dat deden ze dan ook met
verve. In een lekker najaarszonnetje deed ALO 1 wat het moest doen, en meer. Er werd gedecideerd afgerekend
met concurrent KZ/Danaïden, dat met een vrij grote nederlaag terug naar Leiden werd gestuurd. En toen ook nog
bleek dat de andere concurrent, Rapid, verloren had stond ALO ineens 4 punten los. Lekkâh! ‘s Avonds begon het
zachtjes te regenen…
Er bestaat niet zoiets als slecht weer, alleen slechte kleding. Het probleem met korfbal is alleen dat men gehouden
is aan een voorgeschreven uniform en ook paraplu’s en andere bescherming worden niet getolereerd in het veld.
Van druipend (ALO 7) tot zeiknat (ALO 2) werd er door alle ploegen zondag eigenlijk uitstekend omgegaan met de
zware omstandigheden, resulterend in 4 supergoede overwinningen waardoor ALO 2 en 3 het schijnsel van de rode
lantaarn even uit zicht zien verdwijnen en ALO 5 en 7 uitzicht houden op feest. Wat een bikkels!

Komende vrijdag kan iedereen uit z’n dak bij het gecombineerde oktober-/halloweenfest. Naast fusten bier,
fantastische muziek en drommen gezellige mensen schijnen er ook weer heerlijke cocktails van eigen makelij te
zijn. Kortom, komt allen lekker meehossen.
Zaterdag een uitgebreid thuisprogramma, vanaf 10 uur, ALO D2 en E2 tot een uurtje of 5 (ALO 4, start 15:45 u)
met daartussen alle eerste jeugdteams, behalve de F1, dat afreist naar Avanti. Zondag louter uitwedstrijden, ALO 7,
5 en 3 lekker dichtbij, bij verschillende buren, ALO 1 in Assendelft tegen Furore (uit het verslag van Furore:
“Komende zondag komt Alo op bezoek, de koploper, we kennen Alo van de zaal, een goede ploeg“) en ALO 2, dat
eerst vanavond (do 20:30 uur) moet inhalen tegen kampioenspretendent ZKV, gaat naar Sporting Trigon in Leiden,
dus even een dagje rust in de Pex-bossen.

Verder in dit nummer:

De nieuwe kleedkamers officieel geopend in diezelfde zondagse stromende regen
De trainingstijden in de zaal lijken veel op de veldtrainingstijden: check de TC  zaalinfo…
Het tweede deel “Haagse korfbalhistorie” komt eraan
Martijn kwam twee plakboeken tegen: wie herkent nog enkele ALO-leden een jaartje of 50 jonger?
Komt er nog reactie op de sleutel-terugroep-actie?
(Bijna) tijd voor feest. A.s. vrijdag vanaf een uurtje of 9: Oktoberfest/Halloween
Waarom spullen gedumpt op een kwetsbare plaats als je ze ook gewoon op kunt ruimen?
Kampioensnieuws van de TC…
Er zijn al weer zaaloefenwedstrijden geregeld. Wie, waar, wanneer en hoe laat?
Hoe-ALO-1-KZ/Danaïden-versloeg-verslag

In petto:

 Oktober
11 okt  vr  Oktoberfest/Halloween (AC) (hele agenda)
26 okt  za  Halloween (feestcie)

Pim

 (1)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Oktober
10 okt  Wim Alkema (78)
11 okt  Bas vd Meijden (29), Marit vd Deijl (10)
14 okt  Piet Rijskamp (69)
17 okt  Frans Huijsing (77)
20 okt  Rosalie Heinen (9)

 (289)

_______________________________________________

                                     5 / 33



Jaargang 83 nr. 7
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Zaalinfo + CONCEPT-trainingsrooster

door Arthur Tjoa

Zoals vorige week al aangekondigd: bij deze het CONCEPT-trainingsrooster voor in de zaal. De dagen zijn
dus gelijk gebleven in de zaal. Alleen de tijden wijken hier en daar iets af:

Overzicht zaaltrainingen seizoen 2019 – 2020 met trainingstijden per ploeg:
 Team  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
 ALO OCK OCK OCK OCK  –
 1, 2  21:00-22:30  20:30-22:00
 3, 4  19:30-20:30 *
 5, 7  20:30-21:30 *
Recreanten  20:30-21:30 *
 A1, A2, 6  20:00-21:00  19:30-20:30
 B1, B2  19:00-20:00  18:30-19:30
 C1  18:30-19.30**  18:30-19:30
 D1, D2  18:30-19.30**  18:30-19:30
 E1  17:30-18:30**  18:30-19:30
 E2, F1  17:30-18:30**  17:30-18:30

 Kalfjes: zaterdag, 10.00-10.45 (WON)
 * Halverwege het zaalseizoen wisselen 3,4 en 5,7,R
 ** De maandagen 4 en 11 november 2019 en vanaf maandag 17 februari t/m 23 maart 2020 hebben we de
zaal van 17:30 tot 19:30. In de andere weken van 18.00 tot 20.00 uur

OCK, Ockenburg-hal: Wijndaelerweg 25

WON = Wonnebaldschool: Mozartlaan 189

Bovenstaand schema is ook te vinden op www.alo.nu/trainingen
Net als de vorige 2 jaren heeft Misja Stoffels weer de gehele inhuur en administratieve afhandeling van
zowel de trainings- als wedstrijduren gedaan, waarvoor wij haar langs deze weg weer ten zeerste willen
bedanken.
Alle trainingen zijn dit jaar weer in sporthal Ockenburgh (muv de Kalfjes) en een paar incidentele
uitwijkingen ivm niet-beschikbaarheid van Ockenburgh. Dit laatste is het geval in op dinsdag 4/2 tm
donderdag 6/2/2020. Gelukkig hebben we die week wel elders zaalruimte kunnen bemachtigen. Alle
trainingen van die dagen vinden dan verspreid over dinsdag t/m vrijdag (!) in de sportcampus in het
Zuiderpark plaats. Meer info hierover tegen die tijd.
Per maandag 4 november is de zaal ingehuurd. Vanaf die datum dus weer training in Ockenburgh.
Uitzondering op bovenstaande is dinsdag 29 okt: de A1 en selectie 1 en 2 trainen dan ter voorbereiding op
de Haagse Korfbaldagen eind oktober/begin november al wel in Ockenburgh. Alle andere ploegen trainen
die week nog gewoon op het veld.
Voorafgaand aan die eerste trainingen dient er weer het nodige materiaal verscheept te worden naar de zaal,
waarvoor nog enkele vrijwilligers nodig zijn. Wil/kun je helpen met sjouwen en/of heb je een busje dan wel
aanhanger, dan doen we graag een beroep op je. Aanmelden graag bij een van de coördinatoren of bij de
TC.
Begin november starten dus de Haagse Korfbal Dagen voor ALO 1 en ALO A1. In de weken daarna is er
voor bijna elke ploeg een oefenwedstrijd in de zaal, en voor sommige ploegen zelfs meer. Zie ook separaat
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overzicht met de oefenwedstrijden.
Eerste competitieronde in de zaal is die van weekend 23 & 24 nov. Het overzicht van alle speelweekenden
is beschikbaar op de KNKV site. In de Kerstvakantie (20/12 t/m 5/1) is er geen competitieprogramma en
zijn de zalen ook niet ingehuurd.
De definitieve poule-indelingen van alle ploegen in de zaal volgen over ongeveer 2 weken. Daarna zal
gestart worden met het conceptprogramma.

Voor vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 

 (15)
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Concept-oefenprogramma zaal (incl. HKD)

door Arthur Tjoa

Voor in de AGENDA’S: bij dezen alvast het CONCEPT oefenprogramma voor in de zaal. In principe is dit het
programma. De tijden zouden hier en daar nog wel iets kunnen wijzigen. En er zou nog een enkel wedstrijdje bij
kunnen komen. Mocht dat het geval zijn dan zullen we een nieuwe versie publiceren. Het merendeel van de
oefenwedstrijden is overigens geregeld door Colinda Roling, die we daarvoor uiteraard erg dankbaar zijn!

Er zijn in totaal 11 oefenwedstrijden waarvoor een ALO-SCHEIDSRECHTER nodig is, vooral jeugdwedstrijden
op zaterdag 16 nov, maar ook eentje van ALO 2. Mocht je 1 of meer wedstrijden willen fluiten, dan heel graag een
berichtje naar de TC: tc@alo.nu.

Dag Datum Type Wedstrijd Tijd Locatie Scheids
Don 31-okt HKD ALO 1 – Maassluis 1 20.45 uur Ockenburgh

Zat 2-nov HKD Madjoe A1 – Ondo A1 9.30 uur Sportcampus Zuiderpark, hal B
HKD Fiks A1 – ALO A1 10.40 uur Sportcampus Zuiderpark, hal B
HKD GKV A1 – ALO A1 11.50 uur Sportcampus Zuiderpark, hal B
HKD ALO 1 – KVS 2 13.30 uur Topsporthal Zuiderpark

Zon 3-nov Oef Phoenix 2 – ALO 2 10.30 uur Zoetermeer, De Veur ALO

Din 5-nov HKD Futura 1 – ALO 1 19.15 uur Zuidhaghe –

Zon 10-nov Oef MOVADO 2 – ALO 2 13.00 uur Dordrecht, Oranje Wit hal
Oef MOVADO 1 – ALO 1 14.30 uur Dordrecht, Oranje Wit hal

Woe 13-nov Oef ALO F2 – Die Haghe F2 17.30 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO F1 – Die Haghe F1 17.30 uur Ockenburgh ALO

Zat 16-nov Oef ALO F1 – Achilles F1 10.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO E2 – Achilles E3 10.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO E1 – Achilles E1 10.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO C1 – Achilles C2 11.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO B2 -Achilles B2 12.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO A1 – Die Haghe A2 13.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO D2 -Achilles D3 14.00 uur Ockenburgh ALO

Oef Achilles D1 – ALO D1 10.10 uur Sportcampus, Zuiderpark
Oef Achilles B1 – ALO B1 14.50 uur Sportcampus, Zuiderpark
Oef Achilles A3 – ALO A2 16.00 uur Sportcampus, Zuiderpark

Oef ODO 2 – ALO 2 18.15 uur sporthal Hofstede, Maasland
Oef ODO 1 – ALO 1 19.30 uur sporthal Hofstede, Maasland

Oef VEO 6 – ALO 6 18.30 uur sporthal Essesteijn
Oef VEO 5 – ALO 4 19.45 uur sporthal Essesteijn
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Woe 20-nov Oef ALO E1 – Die Haghe E1 18.00 uur Ockenburgh ALO
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Kleedkamers geopend in stromende regen

door Redactie

Afgelopen weekend was een mooi weekend voor ALO. Na jaren van voorbereiding was zondag 6 oktober eindelijk
het moment aangebroken dat voorzitter Sybe Booij de kleedkamers officieel kon openen. Sybe benoemde het
belang van onze prachtige groene accommodatie en onze niet aflatende inzet om deze zo aantrekkelijk mogelijk te
houden. Met de aanbouw van twee nieuwe kleedkamers voldoet ALO nu ook aan de eisen van de korfbalbond.
Ondanks de stromende regen waren er veel leden toegestroomd om dit moment met elkaar te delen. Niet zo gek,
want naast het puike werk van aannemer Dijkxhoorn heeft ook een aantal leden noeste arbeid verricht om tot dit
prachtige eindresultaat te komen. De projectgroep ‘De Toffe Kleedkamers’, bestaande uit Leo Brouwer, Wouter
van der Jagt, Constanze Knüpling, Dick Lansing en Erik Vrieling, heeft zich de afgelopen 3 jaar intensief bezig
gehouden met dit project en daar zijn alle leden van ALO hen natuurlijk zeer erkentelijk voor. Ook een woord van
dank aan de gemeente voor het meedenken en verstrekken van de IAS-subsidie, waardoor het project financieel
haalbaar werd.

[slickr-flickr tag=”opening-kleedkamers” items=”25? type=”slideshow”]

 (5)
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Kampioensnieuws

door Arthur Tjoa

Afgelopen weekend werden er heel wat positieve resultaten behaald, vooral bij de senioren, zie bijv. het verslag
over ALO 1 en 2.

Bij de ploegen met een korte najaarscompetitie (de poules met 4 ploegen) kunnen er komend weekend 2 ALO-
ploegen kampioen worden:

ALO E1 staat bovenaan, met twee punten voor en zelfs nog een wedstrijd minder gespeeld. Dit weekend
thuis, aanvang 13.00 uur (let op: gewijzigd tijdstip) is 1 punt tegen ONDO voldoende voor het
kampioenschap (maar ALO E1 gaat uiteraard voor de volle winst). Alle support is van harte welkom!
Ook ALO B2 staat bovenaan, met 1 punt voorsprong. Komende zaterdag 13.00 uur uit bij Fortuna moet het
dan gaan gebeuren. Winst is sowieso een garantie voor het kampioenschap maar bij een gunstige uitslag kan
ook minder al voldoende zijn (maar ook ALO B2 gaat natuurlijk voor de winst). Indien het kampioenschap
wordt binnen geharkt zal ALO B2 rond 15.00 uur worden gehuldigd op ALO.

Voor vragen, of opmerkingen: tc@alo.nu

 (55)
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BIJNA TIJD VOOR FEEST!!

door Activiteiten Commissie

Nog 4 dagen en dan is het zover: het Halloween-Oktoberfest! Vrijdag 11 oktober gaan we weer lekker los met z’n
allen. Dit keer in lederhose/dirndl of eng verkleed. Er zal buiten onder de luifel een biertap zijn waar je ook je eigen
mooie bierpul kan kopen. En binnen kan er genoten worden van de ó zo heerlijke AC-cocktails. Dit kan al vanaf 21
uur, dus kom snel vrijdag om gezellig met z’n allen een dansje en een drankje te doen!

de AC

 

 (47)
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Dump overbodige spullen aub niet in de fustruimte

door Redactie

We hebben tekort aan bergruimte of teveel aan (overbodige) spullen.
Nu is er in de fustruimte een plek die erg uitnodigt tot het “dumpen” van dergelijke spullen. Dat is de hoek bij de
CV-installatie, met al die leidingen en verbindingen. Deze is afgeschot met houten planken en daar kan je alles
ingooien wat uit het zicht moet zijn. Er liggen oude pvc-pijpjes, tassen en zelfs een fietstas. Daarbovenop worden
dan ook nog kratten gegooid. Dat heeft echter wel consequenties.
Door dit weg stouwen van spullen is er een afvoerleiding gebroken en zaten we met een lekkage, die we pas na
lang zoeken hebben gevonden.
Ik heb een noodvoorziening aangebracht, in afwachting van nieuw materiaal dat ik nog moet gaan kopen.
Gelieve deze hoek te ontzien bij jullie bergwoede en te kijken naar andere oplossingen!

Frans Huijsing
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Een tentoonstelling - Een boek - Haagse korfbaldagen

door Martijn van Wensveen

Al weken komt er veel regen naar beneden – de blaadjes beginnen te vallen. Korfballers beginnen zich af te vragen
wanneer de laatste veldwedstrijden gespeeld worden en wanneer we de zaal in gaan. Het antwoord wisselt per
ploeg. Zo weet ik dat de D2 (waar Bastiaan speelt) nog maar 1 wedstrijd heeft, ik moet er nog twee, maar het eerste
moet er nog 3.

Eén ding is zeker: Voor we beginnen in de zaal zijn er de Haagse korfbaldagen. Helaas voor de jeugd deze keer
geen beachkorfbal. Wel een mooie opening. 31 oktober zal er officieel geopend worden. Er is een heuse
korfbaltentoonstelling met oude foto’s en veel objecten. Ook ALO is hier natuurlijk vertegenwoordigd. Verder
wordt het eerste exemplaar van het tweede deel uit de serie “Haagse Korfbal Historie” uitgereikt. Dit deel is dikker
dan het voorgaande deel. Dit komt vooral omdat er  over alle korfbalverenigingen uit de brede omgeving van Den
Haag een stukje geschiedenis is opgenomen! Ruim 60 pagina’s telt het overzicht en de basis is van mijn hand.

Uiteraard is het mogelijk dit boek te sponsoren. Rob Blokpoel, Ton van Rijswijk en Chris Willemsen vragen om 
participatie.

Komen jullie ook naar de opening op 31 oktober?
Martijn van Wensveen

 (14)
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Sleutel-terugroep-actie (reactie gewenst!)

door Martijn van Wensveen

Kennen jullie dat verhaal van die sleutels die niet bij de juiste trainers waren? Er is nog niets veranderd. 2 personen
hebben zich gemeld – deze gevallen leidden niet tot een trainer met sleutel! Tijd voor een nieuwe aanpak… daar
kom ik nog op terug.

Nog even op herhaling?

Wie mag er een sleutel van het ALO-hek en de kleedkamers hebben?

– Trainers/coaches
– KantineCommissie
– Enkelen van de feestcie
– Enkelen van de AC
– Opa’s (heeft iedereen die (sleutels, red) nog nodig?)

Waar zijn toch die 75 sleutels gebleven?

Wie heeft er nog onrechtmatig een sleutel? 

Geef hem terug via bestuur of Martijn van Wensveen: 06-22 88 47 01.
Dan kunnen de juiste mensen deze sleutel krijgen.

 (10)
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1971 - Ready-toernooi en Kamp Ommen: de plakboeken

door Martijn van Wensveen

Waar we nu naar Albelli of de Hema gaan om een digitaal fotoalbum te creëren, deden we dat vroeger heel anders.
Je moest met je fotorolletje naar de winkel, deze laten ontwikkelen en laten afdrukken. En ja, dan was het maar
afwachten of de foto’s wel gelukt waren… Ik herinner me zelf dat ik in de winkel de foto’s snel doornam, want de
écht mislukte foto’s hoefde je ook niet af te rekenen. Maar een setje losse foto’s is ook niet alles. Je kan ze
natuurlijk achter elkaar in een album schuiven, maar diverse ALO-leden probeerden er echt iets creatiefs van te
maken. Zo zijn er de fotoalbums van Rob Roskes uit de jaren ’70.

Foto’s werden niet 1 keer, maar meerdere keren afgedrukt in verschillende formaten. Alles om mooi ingedeelde
pagina’s te krijgen. Neem bijvoorbeeld deze pagina:
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Zo vinden we ook een schitterende ploegenfoto van een ploeg op het Ready-toernooi uit juni 1971. Wie herkent
vader, moeder en oom?
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Maar foto’s alleen maken nog geen verhaal. Rob knipte uit Doeltreffer en diverse andere bladen artikelen om tekst
en uitleg te geven bij de foto’s. Zo vond ik de volgende (samenvatting) van het Kamp Ommen 1971. In Ommen
werd jaren achter elkaar een kamp georganiseerd. Niet alleen vanuit ALO, maar diverse andere
korfbalverenigingen gingen tegelijk op kamp, zodat gezamenlijk spellen en activiteiten gedaan konden worden. Op
die manier leerde de korfballende jeugd elkaar ook buiten de velden kennen.
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Zouden er nog meer van die mooie albums te vinden zijn?

Door: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

 (14)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 6 oktober 2019
ALO 2 Phoenix 3 13 11
ALO 3 NKV 2 18 14
ALO 5 Ten Donck 1 15 8
ALO 7 Die Haghe 6 9 8
zaterdag 5 oktober 2019
ALO 1 KZ Danaiden 1 22 14
ALO 6 Paal Centraal 5 8 11
Madjoe A1 ALO A1 9 7
ALO A2 Avanti / Post

Makelaardij A6
6 5

Refleks B1 ALO B1 6 16
ALO B2 ONDO B3 15 6
Dubbel Zes C1 ALO C1 6 6
KVS / Maritiem
D1

ALO D1 12 5

KVS / Maritiem
D3

ALO D2 8 0

ODO E2 ALO E1 6 8
Avanti / Post
Makelaardij E2

ALO E2 12 4

ALO F1 Fortuna / Delta
Logistiek F1

7 12

 

Programma & scheidsrechters komende week:

donderdag 10 oktober 2019
20:30 ALO 2 ZKV 3 Bosjes van Pex CJG. v.d. Steen
zaterdag 12 oktober 2019
10:00 ALO D2 Dubbel Zes D2 Bosjes van Pex Elmer Tiebackx
10:00 ALO E2 Die Haghe E4 Bosjes van Pex Flemming van de Graaf
10:30 Avanti / Post

Makelaardij F1
ALO F1 De Groene Wijdte

11:00 ALO B1 Dijkvogels B1 Bosjes van Pex
11:00 ALO E1 ONDO E2 Bosjes van Pex Paul Meijer
12:15 ALO C1 Futura C1 Bosjes van Pex Nienke Gerlofsma
13:00 Fortuna / Delta

Logistiek B5
ALO B2 Kruithuisweg-Oost

13:15 ALO D1 Futura D1 Bosjes van Pex Martijn Meijer
14:15 ALO A1 Velocitas A2 Bosjes van Pex
15:15 ONDO A4 ALO A2 Juliana Sportpark
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15:45 ALO 4 KVS / Maritiem 6 Bosjes van Pex
16:45 ONDO 6 ALO 6 Juliana Sportpark

 (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 12 oktober
 Van – tot  Wie
 09:15 – 10:00  Sander Koolwijk
 10:00 – 11:00  Sander Koolwijk, Lotte de Niet
 11:00 – 12:15  Bastiaan van Wensveen, Marit van der Deijl
 12:15 – 13:15  Yfke Posthuma, Floor Boersma
 13:15 – 14:15  Nienke Gerlofsma, Roy Weidmann
 14:15 – 15:45  Yanna Roemeling, Tygo Blok
 15:45 – 17:00  Casper Kuijpers, Robin Falco
 17:00 – 18:00  Michel Aschman + sluiten kantine
  Zondag 13 oktober
 Van – tot  Wie
  –  Geen thuisprogramma

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”

Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 Oktober
 Wanneer Wie

15 okt  Ineke Meijer, Marijke Huijsing-Snel
22 okt  Aad van Zuidam, Jaqueline Nengerman
29 okt  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling

Ter herinnering enkele belangrijke standaardregels voor de sportkantine:
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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!)
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.

 

 (303)
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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 13 oktober 2019, 14:30 uur 
Furore 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK1167 (2B)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Omzoom (Jaap Bootpad 2, Assendelft)

  ALO 2   donderdag 10 oktober 2019, 20:30 uur 
ALO 2 – ZKV 3

 Wedstrijdnr.  WK3826 (R2J)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  19:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)
  ALO 2   zondag 13 oktober 2019, 14:30 uur 

Sporting Trigon 3 – ALO 2
 Wedstrijdnr.  WK4205 (R2J)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  12:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Zoeterwoudsesingel (Zoeterwoudsesingel 50, Leiden)
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  ALO 3   zondag 13 oktober 2019, 12:30 uur 
Achilles 5 – ALO 3

 Wedstrijdnr.  WK4195 (R3Q)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Sanne, Tessa (S), Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Pomonaplein (Pomonaplein 71, Den Haag)

  ALO 4   zaterdag 12 oktober 2019, 15:45 uur 
ALO 4 – KVS / Maritiem 6

 Wedstrijdnr.  WK2716 (R4K)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Arjan
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5   zondag 13 oktober 2019, 13:00 uur 
Dubbel Zes / Futura 6 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK1403 (S-201)
 Dames  Blijke, Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Marcel
 Locatie  Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159 b, Den Haag)

  ALO 6   zaterdag 12 oktober 2019, 16:45 uur 
ONDO 6 – ALO 6

 Wedstrijdnr.  BK11668 (S-095)
 Dames  Emiliya, Marleen, Nicolette, Sabine, Séverine
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
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 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande)

  ALO 7   zondag 13 oktober 2019, 11:00 uur 
Achilles 8 – ALO 7

 Wedstrijdnr.  BK12137 (S-230)
 Dames  Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  10:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Jennifer Reserveshirts !
 Locatie  Pomonaplein (Pomonaplein 71, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 12 oktober 2019, 14:15 uur 
ALO A1 – Velocitas A2

 Wedstrijdnr.  WK6181 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO A2   zaterdag 12 oktober 2019, 15:15 uur 
ONDO A4 – ALO A2

 Wedstrijdnr.  BK3312 (A-084)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  Julius
 Coach  Mark
 Verzamelen  13:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Julia
 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande)

  ALO B1   zaterdag 12 oktober 2019, 11:00 uur 
ALO B1 – Dijkvogels B1

 Wedstrijdnr.  WK7878 (B1H)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Joris
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  10:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO B2   zaterdag 12 oktober 2019, 13:00 uur 
Fortuna / Delta Logistiek B5 – ALO B2

 Wedstrijdnr.  BK4390 (B-054)
 Dames  Laeta, Linda, Noa, Sanne
 Heren  Charley, Loek, Simcha, Tim
 Reserves  
 Coach  Richard
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Kruithuisweg-Oost (Schoemakerstraat 340, Delft)

  ALO C1   zaterdag 12 oktober 2019, 12:15 uur 
ALO C1 – Futura C1

 Wedstrijdnr.  BK5804 (C-054)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
 Heren  Lucas, Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 12 oktober 2019, 13:15 uur 
ALO D1 – Futura D1

 Wedstrijdnr.  BK7515 (D-018)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  12:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO D2   zaterdag 12 oktober 2019, 10:00 uur 
ALO D2 – Dubbel Zes D2

 Wedstrijdnr.  BK7479 (D-119)
 Dames  Janne, Lotte, Marit, Sera
 Heren  Bastiaan, Tommy, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  09:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Miley, Leo
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 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO E1   zaterdag 12 oktober 2019, 11:00 uur 
ALO E1 – ONDO E2

 Wedstrijdnr.  BK9702 (E-013)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
 Verzamelen  10:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO E2   zaterdag 12 oktober 2019, 10:00 uur 
ALO E2 – Die Haghe E4

 Wedstrijdnr.  BK9856 (E-069)
 Dames  Ilse, Lucia, Rosalie
 Heren  Milan, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  09:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotta, Renzo
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO F1   zaterdag 12 oktober 2019, 10:30 uur 
Avanti / Post Makelaardij F1 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK11169 (F-014)
 Dames  Kyra, Lise, Nieke, Sophia
 Heren  Arnou, Gerard, Ravi
 Reserves  
 Coach  Roy, Wouter
 Verzamelen  09:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Groene Wijdte (Sportlaan 1, Pijnacker)

 (280)
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Gedreven ALO 1 overdondert KZ Danaïden 1

door Redactie

“We hebben maar 1 doel en dat is kampioen worden. Dan moet je als team keuzes maken en er ook dingen voor
laten.”, aldus coach Marco. Op zaterdag 5 oktober verzamelde ALO 1 dus extra vroeg om zich goed voor te
bereiden op het duel tegen KZ Danaïden, volgens kenners de belangrijkste medekampioenskandidaat. Verkenners
van Danaïden hadden zich al gemeld bij de thuiswedstrijd van ALO tegen SDO en Teun had namens ALO zijn
licht opgestoken bij een thuiswedstrijd van Danaïden. Met de opgedane informatie werd afgelopen week hard
getraind, ondanks het afschuwelijk natte weer. (Vraagje, hoe krijg je schoenen nog droog na 2 keer trainen in de
stromende regen?) Kortom, aan deze wedstrijd was de nodige voorbereiding vooraf gegaan.

In tegenstelling tot de eerdere drie wedstrijden, begon ALO zeer scherp en gefocust en en na nog geen kwartier
stonden we met 9-3 voor! Wat een luxe voor de toeschouwer. En deze voorsprong werd niet gepakt omdat
Danaïden zo slecht speelde, al waren we als toeschouwers wel verbaasd dat de heren van Danaïden zich
verdedigend steeds lieten zakken. Een tactiek die Casper en Roy uitstekend wisten uit te buiten door geduldig te
dubbelen en daaruit de scoren. Met een ruime voorsprong van 14-7 floot de, overigens uitstekend fluitende,
scheidsrechter van der Plicht voor rust.

Het publiek verheugde zich op de tweede helft, want dat was tot nu toe de betere helft van ALO 1. Maar op 17-9
bleef de score hangen. Het duurde maar liefst 8 minuten, voordat ALO de bal er weer in wist te krijgen en het
18-11 werd. En daarna duurde het wederom 8 minuten, voordat de 19-13 viel. Danaïden bleef fanatiek tegengas
geven, maar was niet meer bij machte het tij te keren, dankzij het gedecideerde en rustige spel van ALO.

Coach Marco, natuurlijk heel blij met deze overwinning, over het kampioensdoel en de te maken keuzes. “Een
beetje freewheelen is er dan dus niet meer bij. Ik ben er trots op dat er weinig fouten zijn gemaakt en dat het team
gedisciplineerd en geduldig heeft gespeeld. Daardoor hebben we niet alleen gewonnen, maar hebben we ook een
groot verschil in onderling resultaat neergezet. Dat kan aan het eind van het seizoen bepalend zijn!”

Teambegeleider Teun verbaast zich steeds over de extreme fitheid van het team. “Ik heb bij heel wat clubs
rondgelopen, maar zo fit als ze bij ALO zijn, ben ik ze nog nergens tegen gekomen.”
De wekelijkse extra trainingen onder begeleiding van Roy Boersma zijn dus goed besteed.

De vreugde na de wedstrijd was groot, toen bleek dat concurrent Rapid had verloren van DOT. Dat betekent dat
ALO 4 punten los staat van de sterkste concurrenten. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er nu 4 teams die
elkaar punten afsnoepen, waardoor het kampioenschap voor ALO haalbaarder lijkt dan ooit. Hopelijk kunnen we
op de ingeslagen weg verder bouwen!

Op zondag deed het tweede ook goede zaken door te winnen van Phoenix 3, dat net als ALO nog puntloos
onderaan stond. Ondanks de onwaarschijnlijk felle regenbuien, presteerde ALO 2 het om 13 x te scoren (hoogste
aantal doelpunten afgelopen zondag in deze poule). Bij vlagen superleuk korfbal gezien. Ga zo door selectie!
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