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Van de redactie

door Redactie

Wat is het toch leuk, een seizoen waarin ALO 1 alles lukt. Zelfs verloren lijkende wedstrijden worden gewonnen.
Het was afgelopen zondag zelfs zo spannend in Oss dat wederom alle meegereisde supporters stoom moesten
afblazen op papier… Bottom line: 2 verslagen en 1 Herbstmeister met een geruststellende voorsprong van maar
liefst 5 punten op de nummer 2! Toppers!
Jammer dat er niet ook een verslag is van ALO 2, want dat had waarschijnlijk gelezen als een thriller. Het tweede
wist een punt weg te slepen voor de poorten van de hel aan de Steenwijklaan. Waar de eerste wedstrijd thuis tegen
HKV/OE nog kansloos verloren ging, kwam ALO 2 nu in de dying seconds op gelijke hoogte met de voormalige
toppers. Grappig toeval of tweeling? Wat Casper deed in Oss, met de zestiende treffer vlak voor tijd een extra
wedstrijdpunt uit het vuur slepen, deed Sophie in Den Haag: resp. 15-16 en 16-16.

Komende week staat in het teken van de Haagse KorfbalDagen. Zowel ALO 1 (al vanavond om 20:45 uur in
Ockenburgh) als ALO A1 (a.s. zaterdag vanaf 16:30 uur in de Sportcampus) moet direct stevig aan de bak. Altijd
fijn om goed te kunnen oefenen in de zaal. Check voor alle oefenwedstrijden dit overzicht van de TC. Tussendoor,
op vrijdag vanaf 20:00 uur nog even vergaderen, want dan staat de Najaars Algemene Vergadering op de planning.
Kom allemaal en draag je steentje bij.
Iets heel anders waaraan je je steentje kunt bijdragen is aan de toekomstige mobiliteit van Cas, die lachebek van
Vrieling. Als ik hem zie is hij altijd vrolijk, maar hij behoeft ook veel hulp en zorg. Om hem lekker te laten
deelnemen aan het volle leven is er een aangepaste bus nodig voor zijn toekomstige rolstoel. Zie hier de oproep van
Erik en Femke. Ik hoop dat jullie de middelen snel bij elkaar hebben.

(Verder) in dit nummer:

Oproep: Maak Cas mobiel!
Van de TC: Zaaltrainingen & hulp gezocht bij transport materiaal
Herinner je je deze nog nog nog? De jaren 80, toen ALO blijkbaar nog een supportersclub had (leuk idee
voor nu?)
Magazine Haagsche Korfbal Dagen – nr. 3
Van de TC: HKD, oefenwedstrijden en op zoek naar scheidsrechters (ja, nog steeds op zoek naar 2…)
Maar liefst 2 verslagen dus van ALO 1 bij DOT in Oss: Stukkie rijden maar dan krijg je ook wat… & Bijna
dure les!

In petto:

 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

 (2)
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https://www.alo.nu/2019/tc/hkd-oefenwedstrijden-en-scheidsrechters/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/waarom-zou-je-naar-de-nav-komen-op-1-november/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/maak-cas-mobiel/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/maak-cas-mobiel/
https://www.alo.nu/2019/tc/zaal-trainingen/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/alos-supporters-club-en-kamp-midden-eind-jaren-80/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/magazine-haagsche-korfbal-dagen-nr-3/
https://www.alo.nu/2019/tc/hkd-oefenwedstrijden-en-scheidsrechters/
https://www.alo.nu/2019/teams/alo1/alo1-verslagen/stukkie-rijden-maar-dan-krijg-je-ook-wat/
https://www.alo.nu/2019/teams/alo1/alo1-verslagen/bijna-dure-les/
https://www.alo.nu/2019/teams/alo1/alo1-verslagen/bijna-dure-les/
https://www.alo.nu/2019/nieuws/waarom-zou-je-naar-de-nav-komen-op-1-november/
https://www.alo.nu/alo-organisatie/bestuur/
https://www.alo.nu/activiteiten/feestcie/
https://www.alo.nu/2019/kc/alo-cafe/
https://www.alo.nu/alo-organisatie/kc/
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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)

10 nov  Lucia Pieters-Martinez (9)
13 nov  Arthur Bouwens (43), Lucas Jense (19)

 

 (289)
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Zaaltrainingen: hulp gezocht bij transport materiaal

door Arthur Tjoa

REMINDER: aanstaande maandag (4 nov) mogen we weer de warme zaal in. Hieronder nog eenmaal het
trainingsrooster. Het actuele overzicht is overigens altijd terug te vinden op www.alo.nu/trainingen/.

Voor het overbrengen van materiaal zijn we nog dringend op zoek naar enkele sjouwers, maar vooral ook naar
iemand met aanhanger of busje. Helpers graag aanmelden bij Roy Boersma of TC.

Voor vragen of opmerkingen: tc@alo.nu.

Overzicht zaal trainingen seizoen 2019 – 2020 met trainingstijden per ploeg:
 Team  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

OCK OCK OCK OCK  –
 ALO 1, 2  21:00-22:30  20:30-22:00
 ALO 3, 4  19:30-20:30 *
 ALO 5, 7  20:30-21:30 *
Recreanten  20:30-21:30 *
 ALO A1, A2,
ALO6

 20:00-21:00  19:30-20:30

 ALO B1, B2  19:00-20:00  18:30-19:30
 ALO C1  18:30-19.30*

*
 18:30-19:30

 ALO D1, D2  18:30-19.30*
*

 18:30-19:30

 ALO E1  18:30-19:30*
*

 17:30-18:30

 ALO E2,
F1,F2

 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

 (8)

_______________________________________________

                                     5 / 23

https://www.alo.nu/trainingen/
mailto:tc@alo.nu


Jaargang 83 nr. 10
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Maak Cas mobiel!

door Redactie

Voor de ALO-ers die hem nog niet kennen: dit is Cas Vrieling! Cas is een supervrolijk en enthousiast mannetje van
3 jaar. Cas heeft Cerebrale Parese (CP) als gevolg van een hersenbloeding voor zijn geboorte. Dat uit zich in zware
motorische, visuele en spraakbeperkingen. Ondanks deze diagnose gaat Cas vrolijk door het leven en geniet hij met
ons, familie, vriendjes en vriendinnetjes van dingen waar kinderen zonder beperking ook blij van worden.

Door zijn beperkingen is Cas volledig afhankelijk van de zorg door anderen, met name van ons en opa en oma. Als
ouders van Cas willen wij graag met hem op stap en hem naar school brengen net als andere ouders dat voor hun
kinderen doen. Cas zit echter in een aangepaste kinderwagen en zal binnenkort in een rolstoel komen, welke niet
met een normale auto vervoerd kan worden. Wij zijn dus genoodzaakt een rolstoelbus aan te schaffen.

We hebben jullie hulp hard nodig om dit te realiseren en Cas mobiel te maken! Wil je doneren of meer weten? Ga
dan naar https://www.casmobiel.nl/

Volg Cas op Facebook: https://www.facebook.com/CasMobiel/ of Instagram: 
https://www.instagram.com/casmobiel/ en deel onze berichten om zoveel mogelijk aandacht voor onze actie te
krijgen.

Alvast bedankt!

Erik, Femke & Cas Vrieling

 (10)
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https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/beweging/cerebraleparese.php
https://www.casmobiel.nl/
https://www.facebook.com/CasMobiel/
https://www.instagram.com/casmobiel/
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ALO's supportersclub en kamp midden/eind jaren '80

door Martijn van Wensveen

Deze week digitaliseerde ik een aantal foto’s van de ALO supportersclub. Erg leuk om te zien die geel-zwarte
baretten! De kwaliteit laat helaas wat te wensen over, maar in het midden zijn Marcel en Erwin goed te herkennen
– Sander in gele trui en rechts de Van de Schilde’s.

 

Daarnaast een schitterende foto van een kamp. Ik heb op dit moment erg weinig informatie. Waar zijn we? Wie
staan er allemaal op. Wie helpt me met meer info? De leiding ken ik, maar de deelnemers?? Ik zie Martijn Blok,
Sander Koolwijk en Marcel of Robbie Lakeman. Maar daarna stopt het snel!
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Doos_132_20191024_0016.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Doos_132_20191024_0013.jpg
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Groet,
Martijn
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Magazine Haagsche Korfbal Dagen - nr. 3

door Martijn van Wensveen

Morgen is de aftrap van de Haagsche Korfbal Dagen. Beetje jammer dat de opening om 17.00 uur in de
Sportcampus is, en dat ALO 1 om 20.45 uur in Ockenburg speelt. Maar… het valt te combineren. Bij de opening
worden de eerste exemplaren van het 2e deel van het boek over de Haagse korfbalhistorie uitgereikt. Na afloop zijn
ze ook (met korting) te koop.

Zaterdag zijn de A1 én ALO 1 in actie in de Sportcampus, waarna de laatste wedstrijd voor ALO 1 op dinsdag 5
november is in Zuidhaghe. Wat er daarna gebeurt is natuurlijk verder afhankelijk van de resultaten.

Hierbij ook het 3e magazine met de exacte speeltijden.

Magazine Haagse Korfbaldagen Oktober 2019

 (7)
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Magazine-Haagse-Korfbaldagen-Oktober-2019-med.pdf
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HKD, oefenwedstrijden en scheidsrechters

door Arthur Tjoa

Bij deze nogmaals het volledige oefen- en HKD-programma (vooralsnog ongewijzigd ten opzichte van vorige
publicatie). ALO 1 kan gelijk vanuit het veld door naar de HKD in de zaal en mag gelijk deze donderdag (31 okt)
aan de bak, thuis tegen veld eersteklasser Maassluis, een mooi meetmoment dus. Let op: ALO A1 is in de HKD in
een andere poule ingedeeld (tijden zijn daarbij ook gewijzigd!)

Van de 11 wedstrijden om te fluiten staan er nog 2 open: voor de B2 en E2 op zaterdag 16 nov is nog een
scheidsrechter nodig. De rest is inmiddels ingevuld. Wie oh wie nemen die laatste 2 voor hun rekening?

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

Zat 2-nov HKD ALO A1 – Excelsior A1 16.30 uur Sportcampus Zuiderpark, hal A
HKD Achilles A2 – ALO A1 17.50 uur Sportcampus Zuiderpark, hal B
HKD ALO A1 – DES A1 19.10 uur Sportcampus Zuiderpark, hal A
HKD ALO 1 – KVS 2 13.30 uur Topsporthal Zuiderpark

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

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 Stagiaires
Oef ALO F1 – Die Haghe F1 17.30 uur Ockenburgh Sanne

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 Chris
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

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

Woe 20-nov Oef ALO E1 – Die Haghe E1 18.00 uur Ockenburgh Maaike
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 27 oktober 2019
DOT 1 ALO 1 15 16
HKV / Ons
Eibernest 3

ALO 2 16 16

HKV / Ons
Eibernest 4

ALO 3 10 12

zaterdag 26 oktober 2019
ALO 4 Dijkvogels 4 12 13
woensdag 23 oktober 2019
ALO 4 Paal Centraal 3 12 14

 

Programma & scheidsrechters komende week:

donderdag 31 oktober 2019
20:45 ALO 1 Maassluis 1 Ockenburgh
zaterdag 2 november 2019
13:30 ALO 1 KVS / Maritiem 2 Sportcampus

Zuiderpark
16:30 ALO A1 Excelsior A1 Sportcampus

Zuiderpark
17:50 Achilles A2 ALO A1 Sportcampus

Zuiderpark
19:10 ALO A1 DES A1 Sportcampus

Zuiderpark

 (392)
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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 2  november
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldprogramma
  Zondag 3 november
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldprogramma

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”

Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 November
 Wanneer  Wie

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.

 

 (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   donderdag 31 oktober 2019, 20:45 uur 
ALO 1 – Maassluis 1

 Wedstrijdnr.  X267113 (Oefen)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  19:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)
  ALO 1   zaterdag 2 november 2019, 13:30 uur 

ALO 1 – KVS / Maritiem 2
 Wedstrijdnr.  X267815 (Oefen)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)
  ALO 1   dinsdag 5 november 2019, 19:15 uur 

Futura 1 – ALO 1
 Wedstrijdnr.  X267338 (Oefen)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  18:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Zuidhaghe (Beresteinlaan 625h, Den Haag)

  ALO 2   zondag 3 november 2019, 10:30 uur 
Phoenix 2 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  X267327 (Oefen)
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http://www.alo.nu/teampaginas/ar/
http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Spelbepalingen_2014-2015.pdf
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/organisatie/leden/
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 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  08:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  De Veur (Prismalaan 40, Zoetermeer)

 

  ALO 3   ,  uur 

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

  ALO 4   ,  uur 

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

  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   ,  uur 

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

  ALO A1   zaterdag 2 november 2019, 16:30 uur 
ALO A1 – Excelsior A1

 Wedstrijdnr.  X267527 (Oefen)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  15:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)
  ALO A1   zaterdag 2 november 2019, 17:50 uur 

Achilles A2 – ALO A1
 Wedstrijdnr.  X267430 (Oefen)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  17:00 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)
  ALO A1   zaterdag 2 november 2019, 19:10 uur 
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ALO A1 – DES A1
 Wedstrijdnr.  X267619 (Oefen)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  18:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)

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

  ALO C1   ,  uur 

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

  ALO E2   ,  uur 

 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
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 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   (, )

 (281)
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Stukkie rijden maar dan krijg je ook wat...

door Redactie

’t Was een stukkie rijden, maar dan krijg je wel waar voor je geld, zo te zeggen. DOT speelt op een mooi complex,
open dus winderig en nog op een veld met de grote afmetingen. Was even wennen want ALO stond in no time met
2-0 achter. Nou gebeurt dat wel vaker dus niets om je zorgen over te maken. En inderdaad even later was het al 2-2.
Okay denk je dan, nu gaat het los. Helaas, ALO zag geen kans om afstand te nemen. Integendeel. Het was DOT dat
telkens op voorsprong kwam en ALO dat steeds maar weer achter de feiten aan liep. Tot aan 4- 4 bleef dat zo en
toen kwam ALO er 2 achter en het werd zelfs 8-5. De frustraties bij een deel van het 3-koppige ALO-publiek en bij
de ploeg begonnen aardig op te lopen. Maar ALO is gewoon de beste ploeg in deze poule en dat bewezen ze door
ondanks de frustraties, ondanks de vreemde scheidsrechterlijke beslissingen en ondanks de vele gemiste
mogelijkheden, toch voor de rust de achterstand weer tot 1 punt terug te brengen 10-9.

Direct na de rust, zonnetje en wind in de rug en weg van het luidruchtige thuisvolk, was het de eerste de beste
aanval raak 10-10. DOT beschikt echter over het nodig incasseringsvermogen en bleef toch weer steeds op
voorsprong komen. Pas bij 13-13 was het ALO dat voor het eerst op voorsprong kwam. 13-14 dus. Overigens
begon de tijd al aardig te dringen want de doelpunten kwamen niet makkelijk meer in de tweede helft. De sfeer in
het veld werd er door de, laat ik het vriendelijk zeggen, warrig leidende scheids niet beter op. Veel overtredingen,
geduw, getrek en er had zomaar een kaart kunnen vallen na een van de vele akkevietjes met de provocerende 
Ossenaren. Hoe dan ook, de scheids zag het niet/of wilde het niet zien. Dat maakte de sfeer er niet beter op. De
laatste fase was daardoor hard en bijzonder rommelig. De 13-14 voorsprong van ALO werd door DOT weer eens
omgezet in 15-14. Weer achter. ALO bleek echter, zoals dat hoort bij de kampioen, de koelste. Een stip benut en
een score zo’n 25 seconden voor tijd en daar was dan toch nog de overwinning. Voor de poorten van de hel
weggesleept zoals dat heet. Na de wedstrijd nog even met een speler van DOT gesproken en zelfs die vond dat de
scheids er een potje van had gemaakt en toch vooral in het voordeel van de thuisploeg had gefloten. Wat mij betreft
dus een groot compliment voor het eerste. En ik heb niet voor niets zo’n 300 km gereden. ’t Was spannend en
enerverend, ik kan het iedereen aanraden.

Dick

 (92)
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Bijna dure les!

door Redactie

Waren het de zenuwen, was het de best lange reis naar Oss, was het het ouderwets grote veld? Moeilijk te zeggen,
maar feit is dat ALO niet met de gewenste scherpte begon. DOT was lekker op schot en benutte het eerste
afstandschot en wist daar snel een treffer aan toe te voegen, waardoor ALO al snel tegen een 2-0 achterstand
aankeek. Nu zijn we dat inmiddels wel gewend en toen we met 2-2 gelijk kwamen, dacht het publiek (ja, er was
publiek in Oss!), dat het nu gedaan zou zijn met de spanning. Niets bleek minder waar. DOT wist uit te lopen naar
een 9-6 voorsprong en we hielden ons hart vast dat het geen 4 punten verschil zou worden. Godzijdank gebeurde
dat niet en het scheelde maar weinig (uitdraaibal) of we gingen met een gelijke stand de rust in. Na rust scoorde
ALO direct de gelijkmaker en wederom hoopten we op het erop-en-erover-moment. Dat wilde maar niet komen. Ik
vervloekte mijn buurman van vorige week die het niet spannend genoeg vond. Was lekker naar Oss gekomen, had
je je hart op kunnen halen!

Op 12-11 stokte het doelpuntenfestijn. Maar liefst 14 minuten duurde het voordat Casper met een briljant
aangegeven en genomen doorloop de stand weer gelijk wist te trekken. Het spel werd allengs ruwer en de stippen
vlogen ons om de oren. Een compliment aan het adres van Laurine en Denise, die dapper stand wisten te houden
tegen wel erg fysieke dames. Hoewel ALO de wedstrijd niet scherp was begonnen, hield iedereen in de laatste
minuten het hoofd koel en werd er fantastisch verdedigd en gedegen aangevallen. Het afstandsschot van Casper in
de laatste minuut kwam als een verlossing en de wedstrijd eindigde uiteindelijk met 15-16 verdiend in het voordeel
van ALO.

“Er werd in de eerste helft niet gedisciplineerd genoeg gespeeld” aldus coach Marco. “Maar we moeten het dit
team nagegeven: ze hebben het wel geflikt en de overwinning voor de poorten van de hel weggesleept. We liggen
dus nog steeds op koers met onze doelstelling.”

Ook het 2e en 3e deden goede zaken vandaag bij Eibernest. Het 3e wist te winnen en het tweede zette een
fantastische prestatie neer: gelijkspel tegen Eibernest 3, de nummer twee in de poule. Kortom, een mooi laatste
veldweekend voor ALO.

Astrid

 (69)
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