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Van de redactie

door Redactie

Uitstellen, uitstellen, uitstellen. Als een hunkerende orthodoxe verloofde voor het huwelijk werden sommige ALO-
ers er bijkans gek van in de strijd tegen Furore, maar als de luchtmacht van de Assendelfters in de buurt van de paal
was, zat er niet veel anders op dan niet te schieten en het balletje breed te leggen. Gelukkig ging dat ook de meeste
tijd prima waardoor ALO 1 weer een ruime en nette overwinning boekte ondanks de constant laag overvliegende
Boeings, de straffe zuidwester over het onlangs geopende onbegroeide veld, de gemiste strafworpen en de drie
tegendoelpunten in de laatste paar minuten. Alle meegereisde supporters besloten spontaan een enthousiast verslag
te schrijven…

ALO 2, zonder de met ALO 1 meegereisde Laurine, Lucie en Tim, had het in Leiden een stuk moeilijker en moest
dan ook met een ruime nederlaag genoegen nemen. Komende zondag weer voltallig tegen KZ nog even twee
punten pakken en dan is iedereen dit Leidse geharrewar licht vergeten.
ALO B1 was afgelopen zaterdag prima bij de les tegen Dijkvogels B1. De vorige keer werd nog nipt verloren, maar
deze keer werd redelijk tot goed gespeeld in het slechte weer en door dat met het koppie te doen werd deze, niet
eens spannende pot, zeer terecht ruim gewonnen. Commentaar van coach Arthur: “??”.

Het beste nieuws van afgelopen weekend kwam van een aantal halve-competitie-ploegen. Dat dat beslist geen
halve zolen betreft bewezen ALO E1 (19-1 gewonnen in de kampioenswedstrijd), ALO B2 (2-6 uit tegen naaste
concurrent Fortuna) en heel onverwacht ALO 5, dat samen met ten Donck 1 en DeetosSnel 11 (hoezo grote
verschillen?) bovenaan maar met een beter doelsaldo in de hoogste breedtesportpoule eindigde. Het “We are the
champions” klonk nog lang en hard. Gefeliciteerd toppers!

Daar de halve competities tegen het eind lopen of dus al zijn afgerond, zijn er komend weekend niet veel
wedstrijden meer. Zaterdag slechts twee thuis, maar wel ALO 1 om half drie, dat tegen Rapid een volgende giant
leap kan zetten richting het kampioenschap, voorafgegaan door ALO A2, dat om 11 uur (!?) aantreedt tegen Valto.
Zondag drie wedstrijden, allemaal thuis. Om half twaalf ALO 7 tegen de gemixte buren Dubbel 6/Futura, daarna
ALO 3, dat weer voor de broodnodige punten gaat tegen OKV en om half drie ALO 2, dat de punten zo mogelijk
nog harder kan gebruiken. Kom allemaal aanmoedigen dit laatste “thuisweekend”, de ploegen kunnen een extra
steuntje altijd goed gebruiken! Volgende week het laatste veldweekend, voornamelijk in den vreemde.

Verder in dit nummer:

Martijn nog steeds op zoek naar sleutels van het ALO-hek. Kom in actie en ga nog eens langs je
sleutelrekje!
Uit de oude doos: Deze minister-presidenten waren ooit lid van ALO
Stichting WDH is op zoek naar een combinatiefunctionaris korfbal
Van de TC: Kampioensnieuws
De TC is op zoek naar scheidsrechters voor de komende oefenwedstrijden in de zaal
Het schoonmaken van de nieuwe kleedkamers loopt gesmeerd, er zijn nu ook extra schoonmaakborstels
geïnstalleerd voor de zanderige schoenen…
ALO 1 deed het weer goed in de kop van NH, ALO E1 vertelt over kampioenschap

In petto:

 Oktober
26 okt  za  Halloween (feestcie)
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 November
1 nov  vr  20:00 u ALV najaar (bestuur)

23 nov  za  18:00 u Sinterklaas (feestcie)

 

Pim

 (1)

_______________________________________________
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Oktober
17 okt  Frans Huijsing (77)
20 okt  Rosalie Heinen (9)

 

 (289)

_______________________________________________
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Kampioensnieuws

door Arthur Tjoa

Vorige week al uitgebreid aangekondigd: afgelopen weekend konden er bij de ploegen met een korte
najaarscompetitie (de poules met 4 ploegen) 2 ALO-ploegen kampioen worden. En het goede nieuws: dat is gelukt!
Afgelopen zaterdagmiddag konden er dus ook daadwerkelijk 2 ploegen gehuldigd worden op ALO:

ALO E1 won liefst met 19-1 van ONDO E2 en eindigde daarmee ongeslagen bovenaan.
Niet ongeslagen (1 verloren), maar de rest ‘gewoon’ gewonnen en daarmee ook bovenaan: ALO B2
Niet aangekondigd en ook niet echt meer op gerekend werd ook ALO 5 (gedeeld) kampioen. Helaas voor
het 5e waren de medailles (maar weer nieuwe voorraad aanschaffen voor in de zaal!) en de
kinderchampagne al op, maar wat in het vat zit…

Voor vragen, of opmerkingen: tc@alo.nu.

 (38)

_______________________________________________
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ALO en haar minister-presidenten

door Martijn van Wensveen

Elke vereniging heeft wel beroemdheden die ooit in een ver verleden lid geweest zijn. Ook ALO heeft grotere en
minder grotere BN’ers gehad. Maar hoeveel verenigingen kunnen claimen dat er een minister-president lid is
geweest? ALO kan daar zelfs een schepje boven op doen! Wij hebben zelfs twee minister-presidenten die ooit lid
van ALO zijn geweest. Goed, toegegeven, we kunnen er prat op gaan, maar beiden zijn maar een paar jaartjes lid
geweest. Maar goed, het is een feit.

Ten minste ik wilde het een feit laten zijn. En dat kan natuurlijk alleen met bewijzen. Foto’s zouden natuurlijk het
mooiste zijn. Maar dat laat nog even op zich wachten (waarover later meer). Nu ik met de oudste archiefdoos bezig
ben. Kan ik trots de officiële bewijzen tonen.

Verreweg de meest bekende Nederlander die ooit lid geweest is van ALO is Willem Drees. Ten tijde van zijn
lidmaatschap (slechts) gemeenteraadslid in Den Haag, maar klom langzaam op tot uiteindelijk minister-president
van Nederland. Hij werd lid in 1914. In het oudste kasboek van ALO is zijn eerste contributie te vinden. Lees ook
eens de andere pagina’s over dezelfde maand – leuk wat er toen al in een vereniging omging. Overigens moest hij
het kennelijk niet van zijn korfbaltalent hebben. Bestuurlijk zat het goed – hij richtte meerdere korfbalvereniging
op (in Amsterdam). Maar er werd wel over Willem Drees gezegd dat hij meer een “matige” korfballer was.
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De tweede minister-president werd eigenlijk niet bekend onder deze functie. Julius Caesar de Miranda studeerde
maar tijdelijke aan het gymnasium in Den Haag. Toen hij dat succesvol had afgerond ging hij studeren in
Amsterdam, waar hij in 1928 zijn doctoraal behaalde. Het jaar daarop ging hij terug naar zijn vaderland Suriname.
Daar werd hij rechter en was tussen 1942 en 1946 lid van de Staten van Suriname. Rond de tijd dat Suriname
onafhankelijk van Nederland ging worden was De Miranda lid van het College van Bijstand, later College van
Algemeen Bestuur (CAB). Je zou dit kunnen zien als een soort tijdelijke voorloper van de regering.

Na de invoering van verkiezingen in 1948 werd de partij NPS het grootste. Vanuit deze partij werd Julius Ceasar de
Miranda gevraagd voorzitter van het CAB te worden. Hij kan daarmee worden beschouwd als eerste premier van
Suriname. Over zijn lidmaatschap is iets meer te vinden dan alleen het betalen van zijn contributie. Zo komt hij
netjes voor in de opstellingen in de notulen van de 12-tal commissie (voorloper van de huidige TC). Hij was
ingedeeld in ALO III. Als je de verdere indeling van de teams doorneemt dan valt op dat Henk van der Jagt nog in
ALO II speelt. Dit is de opa van Eric van der Jagt.
Ik heb van Julius Caesar zeer waarschijnlijk wél foto’s in het ALO-archief gevonden. Ik heb hiervan echter nog
geen sluitend bewijs. Ik heb al wel contact met zijn kleindochter. Ik hoop dat zij de definitieve doorslag kan geven.
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Door: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

 (20)

_______________________________________________
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Schoonmaken loopt goed, let wel op zandschoenen

door Redactie

Het wekelijks schoonmaken per ploeg loopt goed. Er wordt hard gewerkt om het netjes te houden.
Echter het zand dat mee komt vanaf het veld helpt niet om het schoon te houden. Daarom hebben we twee borstels
aangeschaft  waar je je kunstgrasschoenen schoon mee kunt maken. Bij de ingangen van de kleedkamers zie je ze
staan. De vraag is om deze ook echt te gaan gebruiken…

En zeker niet je schoenen binnen tegen de muur uit te slaan!!

Ouders, willen jullie je kinderen hier ook op attenderen?

Hartelijk dank!
Groeten, Maaike

 (117)

_______________________________________________
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Sleutel-terugroep-actie (reactie gewenst!)

door Martijn van Wensveen

Waarschijnlijk is het aan de aandacht ontsnapt, maar als je je heksleutel niet meer gebruikt, dan kan je hem bij mij
kwijt. Ik ken een aantal mensen die hem wél kunnen gebruiken…

Weet je niet waar het om gaat? KLIK HIER

Het goede nieuws is dat ik al 1 sleutel heb kunnen overhandigen aan Raven. Hij was de eerste die ik gelukkig kon
maken.

Martijn

 (7)

_______________________________________________
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SWDH is op zoek naar een combinatiefunctionaris korfbal

door Redactie

Om korfbal in Den Haag beter op de kaart te zetten én om korfbalclubs (dus ook ALO) te ondersteunen, is de
Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag op zoek naar een combinatiefunctionaris korfbal. Je kunt nog tot 17
oktober reageren, dus als het je iets lijkt moet je er snel bij zijn.

https://www.swsdh.nl/vacature/combinatiefunctionaris-korfbal-06-fte/

 (17)

_______________________________________________
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Scheidsrechters oefenwedstrijden

door Arthur Tjoa

In het overzicht van 7 oktober stond het CONCEPT oefenprogramma voor in de zaal. Vooralsnog is dit
onveranderd. Er zijn in totaal 11 oefenwedstrijden waarvoor een ALO-SCHEIDSRECHTER nodig is, vooral
jeugdwedstrijden op zaterdag 16 nov, maar ook eentje van ALO 2. Hieronder het overzicht van de wedstrijden
waarvoor een scheidsrechter nodig is (voor het totaaloverzicht zie bericht van 7 oktober). 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
Zon 3-nov Oef Phoenix 2 – ALO 2 10.30 uur Zoetermeer, De Veur ALO
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

Woe 20-nov Oef ALO E1 – Die Haghe E1 18.00 uur Ockenburgh ALO

 

 (33)

_______________________________________________
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 13 oktober 2019
Furore 1 ALO 1 12 17
Sporting Trigon 3 ALO 2 18 12
Achilles 5 ALO 3 14 12
Dubbel Zes /
Futura 6

ALO 5 5 13

Achilles 8 ALO 7 10 8
zaterdag 12 oktober 2019
ALO 4 KVS / Maritiem 6 15 13
ONDO 6 ALO 6 14 7
ALO A1 Velocitas A2 10 11
ONDO A4 ALO A2 15 10
ALO B1 Dijkvogels B1 18 10
Fortuna / Delta
Logistiek B5

ALO B2 2 6

ALO C1 Futura C1 2 11
ALO D1 Futura D1 6 5
ALO D2 Dubbel Zes D2 9 3
ALO E1 ONDO E2 19 1
ALO E2 Die Haghe E4 4 22
Avanti / Post
Makelaardij F1

ALO F1 14 9

 

Programma & scheidsrechters komende week:

donderdag 17 oktober 2019
20:30 ODO 4 ALO 4 De Commandeur A. Tamriuat
zaterdag 19 oktober 2019
09:30 ONDO E2 ALO E1 Juliana Sportpark
11:00 ALO A2 Valto A4 Bosjes van Pex Angela Baas
12:40 DES 5 ALO 4 Biesland R. Pardoen
14:00 ESDO A1 ALO A1 Sportweg P.C. Souverein
14:30 ALO 1 Rapid 1 Bosjes van Pex V. Potter

 (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 19 oktober
 Van – tot  Wie
 10:15 – 13:00  Sander Koolwijk + Openen Kantine
 13:00 – 15:00  Blijke Kroezen, Martijn Meijer
 15:00 – 16:30  Gijs van de Schilde, Elmer Tiebackx, Michel Saeijs
 16:30 – 18:00  Colin Roelink, Rolf Henneken + Sluiten Kantine
  Zondag 20 oktober
 Van – tot  Wie
 10:30 – 11:00  Martijn van Wensveen + Openen Kantine
 11:00 – 12:00  Tomáz Osorio Lobato, Lise Prins
 12:00 – 13:30  Marit van Mechelen, Tim van den Akker
 13:30 – 15:00  Patrick ten Hoorn,  Jennifer Weyman
 15:00 – 16:30  Marije van Prooijen, Tinke Weenink
 16:30 – 18:00  Laurine Kuijpers, Aad van Zuidam + Sluiten Kantine

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”

Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 Oktober
 Wanneer  Wie

22 okt  Aad van Zuidam, Jaqueline Nengerman
29 okt  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling

 November
5 nov  Chris Verdiesen, Pim Spek

12 nov  Anneke Melchior, Marijke Huijsing-Snel
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19 nov  Rolf Henneken, Sander Koolwijk
26 nov  Jaqueline Nengerman, Aad van Zuidam

 December
3 dec  Ineke Meijer, Martijn van Wensveen

10 dec  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling

 

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!)
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   zaterdag 19 oktober 2019, 14:30 uur 
ALO 1 – Rapid 1

 Wedstrijdnr.  WK911 (2B)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 2   zondag 20 oktober 2019, 14:30 uur 
ALO 2 – KZ / Thermo4U 6

 Wedstrijdnr.  WK3758 (R2J)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

 

  ALO 3   zondag 20 oktober 2019, 13:00 uur 
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ALO 3 – OKV 4
 Wedstrijdnr.  WK3740 (R3Q)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Sanne, Tessa (S), Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 4   donderdag 17 oktober 2019, 20:30 uur 
ODO 4 – ALO 4

 Wedstrijdnr.  WK5211 (R4K)
 Dames  Sophie, Tara
 Heren  Bas, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  19:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nienke, Paulien (Kr.), Arjan, Koen Reserveshirts !
 Locatie  De Commandeur (Baanderheer 20, Maasland)
  ALO 4   zaterdag 19 oktober 2019, 12:40 uur 

DES 5 – ALO 4
 Wedstrijdnr.  WK5547 (R4K)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Biesland (Bieslandsepad 10, Delft)
  ALO 4   woensdag 23 oktober 2019, 20:00 uur 

ALO 4 – Paal Centraal 3
 Wedstrijdnr.  WK2852 (R4K)
 Dames  Paulien (Kr.), Sophie, Tara, Emiliya
 Heren  Arjan, Bas, Mark, Pim
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  19:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nienke, Koen
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
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 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO 6   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO 7   zondag 20 oktober 2019, 11:30 uur 
ALO 7 – Dubbel Zes / Futura 4

 Wedstrijdnr.  BK12154 (S-230)
 Dames  Jennifer, Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Dennis
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 19 oktober 2019, 14:00 uur 
ESDO A1 – ALO A1

 Wedstrijdnr.  WK7223 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sportweg (Sportweg 6, Kockengen)

  ALO A2   zaterdag 19 oktober 2019, 11:00 uur 
ALO A2 – Valto A4

 Wedstrijdnr.  BK3013 (A-084)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  10:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Yanna
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK12154
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 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO B1   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO B2   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO C1   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO D1   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )
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  ALO D2   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO E1   zaterdag 19 oktober 2019, 09:30 uur 
ONDO E2 – ALO E1

 Wedstrijdnr.  BK14206 (E-013)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
 Verzamelen  08:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande)

  ALO E2   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO F1   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

 (280)
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ALO 1 boekt nette overwinning op Furore 1

door Redactie

“U heeft uw bestemming bereikt” Ergens in een Noord-Hollandse polder ligt de mooie, maar wel zeer winderige,
nieuwe accommodatie van Furore. Godzijdank is het wel droog. Een minuut na aanvang van de wedstrijd bereik ik
het veld in Assendelft om daar tot mijn schrik vast te stellen dat ALO 1-0 achter staat. En nog voor ik goed en wel
een plekje langs de lijn heb gevonden staat het 2-0. Nu overkomt het ALO vaker dat ze in de startfase niet helemaal
scherp zijn, dus ik wacht geduldig af. En inderdaad, na een minuut of 20 toont het scorebord een keurige 3-10
voorsprong en we gaan met 4-11 de rust in.

Na de rust missen we een stip, maar desondanks bouwt ALO de voorsprong langzaam maar gestaag uit naar 8-16.
Dat het uiteindelijk 12-17 wordt is enigszins geflatteerd, want we missen wederom een stip daar waar Furore hun
stip wel weet te benutten. Een fijne overwinning, maar eerlijk gezegd niet het leukste korfbal om naar te kijken.
Casper staat de hele wedstrijd schuin omhoog te kijken (zijn heer is ongeveer 2.10 m en laat zich ook nog eens
makkelijk terugvallen), dus dat betekent dat Denise en Roy het afvangwerk op moeten knappen en dat er heel
geduldig gespeeld moet worden. Veel dubbelen en ballen breed leggen. En dat ALO dat spel uitstekend uitvoert
strekt ze tot grote eer.

A.s. zaterdag thuis tegen Rapid uit Haarlem. Rapid staat met 8 punten op een mooie 3e plaats en zal een geduchte
tegenstander zijn, dus kom allemaal aanmoedigen! De wedstrijd begint om 14:30 uur.

Uw reporter ter plaatste
Pim

 (70)
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ALO E1 kampioen

door Arthur Tjoa

ALO E1 vandaag dan ook echt kampioen! ( alles gewonnen). Volgende week nog een inhaalwedstrijd op het veld
en dan op naar de zaal.

Leuke poule in de zaal: Achilles E1, ALO E1, Die Haghe E1, Meervogels E1, NIO E1, OZC E1, RWA E1.

ALO E1 gaat er in ieder geval weer voor!

Op de foto vanaf linksboven met de klok mee: Mees, Vera, Eva, Bik

 

 (62)
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