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Van de redactie

door Redactie

“Niet scherp begonnen of speelden we gewoon tegen een goede ploeg?” vroeg de coach van Rapid zich na de
wedstrijd af. Dat ALO 1 een uitstekende ploeg is wisten we al en de start was idd ook nog eens erg scherp dus de
tussenstand van 7-1 na een kwartiertje beloofde veel goeds voor het vervolg. Zo dominant als ALO begon werd het
niet meer tegen de nummer 2, maar Rapid wist het gat niet meer te repareren en keerde met de staart tussen de
benen terug naar Haarlem. Niet alleen het eerste overrompelde Rapid. Uit het verslag: “Mooie accommodatie en
een voorzitter die de club heel goed verkoopt. Wat een aardige man.”. Goed gedaan ALO 1, goed gedaan Sybe!
Okay, seven down, one to go. Tot de zaal dan. Komende zondag nog naar DOT In Oss voor de eerste
terugwedstrijd, dat thuis een stuk sterker lijkt dan uit, dus daar ligt nog een fikse uitdaging om ongeslagen de zaal
in te gaan…

Nadat ALO 3 zondag had laten zien dat ze echt wel kunnen korfballen en dik verdiend dik wonnen van de nummer
laatst OKV pakte ALO 2 twee heel belangrijke punten tegen de routiniers van KZ. In een spannende wedstrijd
werd zeer hard gewerkt door ALO, dat op het laatst toch nog wegliep en de geïrriteerde Noordhollanders
terugstuurde naar Koog ad Zaan met een 19-14-nederlaag aan de broek/rok. Zondag allebei nog naar HKV/OE en
dan begint ook voor hen de zaal.

Komend weekend dus de allerlaatste schermutselingen op het veld. ALO 4, dat afgelopen woensdag nipt verloor
van concurrent Paal Centraal, speelt op zaterdag thuis om 1 uur voorlopig zijn laatste veldwedstrijd. Op zondag,
zoals gezegd ALO 1 in Oss bij DOT en ALO 2 en 3 vanaf 12:30 uur bij HKV/OE. Zet ‘m op!

Verder in dit nummer:

Let op: volgende week vrijdag NAV. Jij komt toch ook?
TC naarstig op zoek naar scheidsrechters voor de komende zaaloefenwedstrijden
Haagse Korfbaldagen – Magazine en deel 2 Korfbalhistorie
Zet nu alvast in je agenda: vrijdag 17 januari klaverjassen
Maar eerst nog een noviteit van de KC: op donderdagavond 28 november ALO CAFÉ voor iedereen die zin
heeft in een gezellig drankje en  muziekje tijdens de donkere zaaldagen
Overwinning ALO 1 op Rapid 1 makkelijker dan verwacht

In petto:

 Oktober
26 okt  za  Halloween (feestcie)

 November
1 nov  vr  20:00 u ALV najaar, dus NAV (bestuur)

23 nov  za  18:00 u Sinterklaas (feestcie)
28 nov  do  20:00 u? ALO-café (KC)

Pim

 (0)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 November
1 nov  Philine Knüpling (16)
2 nov  Sanne van Schaik (17), Nathan Bouwens (13)
4 nov  Harry Venselaar (81)
6 nov  Marcel Lakeman (51)
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Scheidsrechters oefenwedstrijden - 7x

door Arthur Tjoa

Van de in totaal 11 oefenwedstrijden waarvoor een ALO-SCHEIDSRECHTER nodig is, zijn er inmiddels (of pas?)
4 ingevuld. Nog 7 wedstrijden open dus, vooral E en F wedstrijden. 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 Nicolette

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 Dennis
Oef ALO B2 -Achilles B2 12.00 uur Ockenburgh ALO
Oef ALO A1 – Die Haghe A2 13.00 uur Ockenburgh Richard
Oef ALO D2 -Achilles D3 14.00 uur Ockenburgh Herman

Woe 20-nov Oef ALO E1 – Die Haghe E1 18.00 uur Ockenburgh ALO
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Waarom zou je naar de NAV komen op 1 november?

door Redactie

Wist je dat de vorige jaarvergadering slechts 1 uur en 10 minuten duurde? En dat er daarna nog lang en gezellig
werd nagepraat in het ALOodsje? Vergaderen klinkt altijd een beetje saai, maar bij ALO hebben we het inmiddels
behoorlijk in de vingers om er een gezellige avond van te maken.

Waarom zou je überhaupt naar de NAV (Najaars Algemene Vergadering) komen?

om te controleren of het bestuur de financiën goed op orde heeft, want het financiële resultaat van afgelopen
seizoen wordt gepresenteerd in de NAV
om vrijwilligers, die stoppen met een commissie (of bestuur) te bedanken
om op de hoogte te blijven van de plannen en eventueel input te geven aan het bestuur over het te volgen
beleid

We hopen je te zien op 1 november. De NAV begint om 20:00 uur.

Namens het bestuur
Astrid
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ALO CAFÉ

door Sander

Het is bijna november en dus gaan we de zaal weer in, wat automatisch betekent dat we elkaar een stuk minder
vaak treffen op het ALO-veld.

Reden voor de KC om het ALO CAFÉ te introduceren, gewoon de kantine open op donderdagavond 28 november
voor een drankje, een hapje, een lekker muziekje aan, een spelletje, een Europa League en een gezellige avond.

Kom met je team, kom met het bestuur, kom met de recreanten, kom als Selectie na de training, kom als ouder van
de ALO-jeugd… kortom… iedereen is van harte welkom op DONDERDAG 28 NOVEMBER. 

 (25)
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Op vrijdag 17 januari 2020 gaan we weer Klaverjassen!!

door Sander

Zet vrijdag 17 januari 2020 maar in jullie agenda’ s, want dat is de datum dat de ALO-kantine verandert in een
Klaverjastempel, een Roem Walhalla, een Pit Place, een Verzaak Vendue.

Onze doelstelling is 16 tafels, dus 32 koppels, 64 kaarters, 128 handen, 1280 vingers.

Verdere info volgt nog via de ALO-site, maar houd er rekening mee dat we rond de klok van acht beginnen, de
kosten rond de 5 euro p.p bedragen, er ook een Tombola zal zijn en dat het gewoon weer een ouderwets gezellige
avond gaat worden.

Wil je er zeker van zijn dat je een plekje bemachtigt aan één van de 16 tafels, dan kan je je ook al opgeven, dit kan
bij Sander of via kc@alo.nu.

Groeten,

Rolf, Ton & Sander

 (13)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

woensdag 23 oktober 2019
ALO 4 Paal Centraal 3 12 14
zondag 20 oktober 2019
ALO 2 KZ / Thermo4U 6 19 14
ALO 3 OKV 4 24 6
ALO 7 Dubbel Zes /

Futura 4
7 19

zaterdag 19 oktober 2019
ALO 1 Rapid 1 20 12
DES 5 ALO 4 11 18
ESDO A1 ALO A1 16 14
ALO A2 Valto A4 10 15
ONDO E2 ALO E1 6 12

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 26 oktober 2019
13:00 ALO 4 Dijkvogels 4 Bosjes van Pex Rob Dijkhuizen
zondag 27 oktober 2019
12:30 HKV / Ons

Eibernest 4
ALO 3 HKV/Ons

Eibernest
14:00 HKV / Ons

Eibernest 3
ALO 2 HKV/Ons

Eibernest
A. Tamriuat

14:30 DOT 1 ALO 1 De Rusheuvel C.H. Kerstens

 (387)

_______________________________________________

                                   10 / 20



Jaargang 83 nr. 9
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

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 26 oktober
 Van – tot  Wie
 12:15 – 14:00  Michel Aschman + openen kantine
 14:00 – 15:30  Rolf Henneken + Sluiten Kantine
  Zondag 27 oktober
 Van – tot  Wie
  –  Geen thuisprogramma

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”

Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 Oktober
 Wanneer  Wie

29 okt  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling
 November

5 nov  Chris Verdiesen, Pim Spek
12 nov  Anneke Melchior, Marijke Huijsing-Snel
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
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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.
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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 27 oktober 2019, 14:30 uur 
DOT 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK283 (2B)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Rusheuvel (Rusheuvelstraat 5, Oss)

  ALO 2   zondag 27 oktober 2019, 14:00 uur 
HKV / Ons Eibernest 3 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  WK2593 (R2J)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  13:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

 

  ALO 3   zondag 27 oktober 2019, 12:30 uur 
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HKV / Ons Eibernest 4 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK2582 (R3Q)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Tessa (S), Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Sanne
 Locatie  HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO 4   zaterdag 26 oktober 2019, 13:00 uur 
ALO 4 – Dijkvogels 4

 Wedstrijdnr.  WK5148 (R4K)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 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   ,  uur 

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

  ALO A1   ,  uur 

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

  ALO A2   ,  uur 

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

  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  
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 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   (, )

  ALO D2   ,  uur 

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

  ALO E1   ,  uur 

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

  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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Haagse Korfbaldagen - Magazine en deel 2 Korfbalhistorie

door Martijn van Wensveen

Volgende week beginnen de Haagse Korfbaldagen. In de aanloop naar deze dagen verschijnen diverse magazines.
Deze zijn te vinden op de website van de Haagse Korfbaldagen. Ook oude edities zijn hier te vinden.

Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn bij de presentatie van het 2e boek over Haagse Korfbal Historie.

Ook nu weer een aantal bijdragen over ALO (stukjes over ALO’ers Henk Mijnsbergen, Jos Coeland en Frans
Graatsma). En een korte historie van alle korfbalverenigingen die in de brede Haagse regio hebben bestaan. Meer
informatie.

 (14)
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Overwinning op Rapid 1 makkelijker dan verwacht

door Redactie

“Dat wordt nog een lang seizoen” zei mijn buurman langs het veld bij de wedstrijd ALO 1 – Rapid 1. Niet
begrijpend keek ik hem aan. “Ja, het zou van mij wel wat spannender mogen.” De stand: 7-1, niet echt een stand
die je zou verwachten tegen de gedeelde nummer 2 uit de poule. Ik was het hartgrondig met hem oneens, want het
kan mij niet relaxed genoeg zijn langs de kant :-). De Haarlemmers wisten nog een sprankje spanning in de
wedstrijd te brengen door naar 8-5 terug te kruipen. Maar daar kwam zo snel de 9-5 en 10-5 overheen, dat het
alleen voor de die-hard opgefokte kijker nog spannend te noemen was. Ruststand 12-6 en eindstand 20-12 zegt het
allemaal.

Was Rapid dan zo veel slechter dan ALO? Nou eigenlijk viel dat wel mee. Je kan gewoon zien dat ALO een team
is met een missie. En omdat we in de twee voorgaande seizoen aan 25 punten niet genoeg hadden om kampioen te
worden, zit er nu maar 1 ding op: alles winnen. Behoud van scherpte is overigens hard nodig voor de zaalperiode,
waar ALO 1 is ingedeeld bij Phoenix 1. Phoenix 1 dat ongeslagen bovenaan staat in de eerste klasse op het veld,
maar dat vrijwillig is gedegradeerd naar de 2e klasse, omdat ze in de eerste klasse steeds naar Verweggistan hadden
moeten afreizen. ALO is in conclaaf met de bond over deze kwestie, maar vooralsnog hebben we nog geen
geruststellende reactie ontvangen.

Op zondag wist het tweede een mooie en zeer belangrijke overwinning te boeken op KZ 6. Met maar liefst 19-14
wisten zij deze routiniers te verslaan, die daar duidelijk niet op hadden gerekend, getuige hun onsportieve gezeur
richting de scheidsrechter. Hij hield gelukkig moedig stand en wist de boel met strak fluiten kort te houden,
complimenten aan zijn adres.

Konden we al genieten van deze twee mooie overwinningen, de drankjes smaakten nóg lekkerder toen het bericht
binnenkwam dat DOT 1 (de nr 2 in de poule) had verloren van hekkensluiter DKB 1.

Tot slot nog een link naar het verslag van Rapid . Ik vind het een aanrader!

Astrid

 (47)
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