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Van de redactie

door Redactie

Er is weinig pijl te trekken op de resultaten in de Haagse Korfbaldagen. De uitslagen schieten alle kanten op. Ook
ALO was wat wisselvallig. De eerste wedstrijd tegen Maassluis moest ALO duidelijk nog wennen aan de zaal en
schoot maar een heel klein deukje in een pakje boter. De 2e wedstrijd, tegen KVS (reserve hoofdklasse), ging
daarentegen veel beter en werd maar nipt verloren. De laatste wedstrijd, tegen de buren van Futura en Dubbel 6
was magnifiek en werd met uitstekend spel dik gewonnen. Iig goede hoop voor de komende zaalcompetitie.

Tussendoor werd er nog jaarvergaderd in het kader van de Najaars Algemene Vergadering. Sybe en kornuiten
hadden het weer uitstekend voorbereid en na iets meer dan een uur kon er nog lang informeel nagepraat worden
onder het genot van een borrel en een byte.
Speaking of which, uit betrouwbare bron vernam ik dat de voorbereidingen voor de jaarlijkse Kerstdiners/-gala’s
alweer in volle gang zijn, dus daar gaan we ongetwijfeld binnenkort meer over horen.

Overigens zijn de recreanten ook weer de zaal in gegaan. Voor het tweede jaar (vroegah werd altijd doorgetraind
op het veld) wordt er overdekt op woensdagavond menig peentje gezweet en lekker bewogen. Iedereen die wel
(weer) eens wil voelen hoe dat nou is, een bal door zo’n klein mandje gooien met een stel enthousiaste ouders/ex-
korfballers/recupererende sterren/goedbedoelende ex-hockeyers is van harte welkom op woensdagavond om 20:30
uur in Ockenburgh, of je vroeger nou de sterren van de hemel speelde of korfbal alleen kent van horen zeggen…

(Verder) in dit nummer:

Ben jij BHV-er of heb je een EHBO-diploma? Laat het ff weten…
Voor o.a. de aanschaf van een schotklok kunnen er nog Grote Clubactie-loten gekocht worden
Het was weer een snelle doch vruchtbare NALV met gezellige nazit
Kom ook naar het allereerste ALO-café op donderdag 28 november en maak kennis met wellicht een
nieuwe traditie
TC-nieuws: Hoe ziet de nieuwe TC eruit en zaalnieuws
TC-nieuws: Zaaloefenwedstrijden & nog steeds op zoek naar scheidsrechters
Waarom ALO de oudste (nog net) niet gefuseerde korfbalvereniging is van Nederland. Wat zeg ik? van de
wereld!
Sinterklaas heeft gelukkig nog een gaatje weten te vinden in zijn agenda voor ALO: Zaterdag 23 november…
Hulp gezocht voor achter de bar a.s. zaterdag tijdens het NK Mahjong
Zoals al gedemonstreerd op de NAV afgelopen vrijdag: de KC heeft een prachtige, nieuwe,
gebruikersvriendelijke kassa aangeschaft

In petto:

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

 December
13 dec  vr  18:00 u Kerstdiner kalfjes t/m D (feestcie)
14 dec  za  18:00 u Kerstgala senioren (AC)
15 dec  zo  18:00 u Kerstdiner C, B & A (feestcie)

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 November
10 nov  Lucia Pieters-Martinez (9)
13 nov  Arthur Bouwens (43), Lucas Jense (19)
14 nov  Sybe Booij (59)
15 nov  Koos Roos (62), Bas Henneken (26)
18 nov  Megan Valkenburgh (17)
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TC-nieuws

door Arthur Tjoa

Volgend weekend volop oefenwedstrijden. Voor overzicht van restant oefenwedstrijden zie separaat
bericht. Er zijn voor die wedstrijden nog 3 scheidsrechters benodigd!
De zaaltrainingen zijn nu ook echt voor alle ploegen begonnen. Dank aan Wouter van der Jagt (en overige
helpers) voor het transport en sjouwen van het materiaal.
Eerste competitieronde in de zaal is in het weekend daarna (23 & 24 nov). Het overzicht van alle
speelweekenden en definitieve programma is beschikbaar op de KNKV-site en in de KNKV-app.
Over de KNKV-app gesproken, tot en met donderdag 7 nov is het mogelijk om je pasfoto in de KNKV-app
te wijzigen.
Nu het competitieprogramma definitief is zullen we ook weer beginnen met het inroosteren van
scheidsrechters. In eerste instantie kunnen mensen zich zelf opgeven en inschrijven op voor hun geschikte
dagen en tijden. Meer info volgt nog op korte termijn.
Voor zover nog niet bekend, dankzij instroom van nieuwe kinderen hebben we in de zaal een extra F-ploeg
ingeschreven: ALO F2. Er trainen bij de E en F bovendien nog regelmatig vriendjes/vriendinnetjes mee.
Die blijven gewoon welkom. En mocht het niet meer passen dan schrijven we met 2e helft veld weer
gewoon een extra E- of F-ploeg in.
Bij de senioren zitten we mede als gevolg van enkele langdurige blessures wat krap, eigenlijk te krap, dus
nieuwe instroom van senioren is zeker gewenst! Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met
een van de TC-leden.
Zoals op de afgelopen ledenvergadering besproken is (en goedgekeurd) gaat de gehele TC in ongewijzigde
samenstelling nog een jaar door. Hieronder een overzicht van alle TC-leden met aandachtsgebied:

TC:

Voorzitter
Arthur Tjoa

Secretaris 
Freek van der Heiden

Technisch aandachtsgebied

Senioren:
Dennis Marcus – Senioren 4 t/m 7
Martijn Meijer – Senioren 1 t/m 3

Jeugd:
Esther van Koert + Casper Kuijpers

Nauw verbonden aan de TC:

Jeugdcoördinatoren:
Roy Boersma – E-, F-jeugd & Kalfjes
Raven Spijkerman – C- & D-jeugd
Mark van Beelen  – A- & B-jeugd
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Wedstrijdscretariaat
Nicolette Boersma – D-, E- & F-jeugd
Colinda Roling – A-, B- & C-jeugd 
Sarissa van der Velden – Senioren

Ondersteuning
Colinda Roling – Oefenwedstrijden
Misja Stoffels – Zaalhuur
Bestuurslid technische zaken
Sophie Kuijpers

Voor vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 (15)
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Snelle NALV met gezellige nazit

door Redactie

Geen bijzondere besluitvorming op de agenda, maar gelukkig wel een fijne opkomst van een man of 30 waaronder
zelfs een nieuw gezicht (de moeder van een net lid geworden F-je). De voorzitter heette iedereen welkom en
opende de vergadering net na 20:00 uur. (Misschien wel het belangrijkste item van de Najaars ALV is de
goedkeuring van de leden op het financiële resultaat. Daarbij kijken we of dat resultaat overeenkomt met de
begroting en zo niet, of de afwijkingen te verklaren zijn. Belangrijk daarbij is de input van de
kascontrolecommissie, dit jaar bestaande uit David Meijer, Erik Vrieling en Martijn van Wensveen. De
kascontrolecommissie komt een week voor de vergadering bijeen met de penningmeester, die inzicht geeft in de
administratie. Dit lijkt een formaliteit, maar deze controle is belangrijk om het bestuur scherp te houden en te
voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gelden van de vereniging.). De kascontrolecommissie was dit
jaar zeer tevreden en deelde zelfs een compliment uit met name voor het gevoerde beleid rondom de kleedkamers.
“Er is goed onderhandeld en de onvermijdelijke overschrijding in kosten is tot een minimum beperkt gebleven”,
aldus de kascontrolecommissie. Penningmeester Owen werd bedankt met een luid applaus.

Na het goedkeuren van de financiën konden we verder met de verkiezing van bestuur, technische commissie (TC)
en kascontrolecommissie. Er stonden niet spontaan tegenkandidaten te trappelen, waardoor die verkiezing direct in
benoeming resulteerde. Alle leden van het bestuur gaan weer een jaar door, met uitzondering van Leo Brouwer. We
zijn Leo zeer erkentelijk voor de inspanningen die hij heeft verricht voor allerlei onderhoudstaken en met name
voor zijn input bij de realisatie van de nieuwe kleedkamers. Zonder zijn volharding is het nog maar de vraag of die
er überhaupt gekomen zouden zijn. Aan de TC waren Casper Kuijpers en Martijn Meijer eerder dit jaar al officieus
toegevoegd. Nu dus officieel gekozen door de ledenvergadering. De kascontrolecommissie blijft in de huidige
samenstelling gehandhaafd.

Er werd afscheid genomen van een groot aantal leden van de Feestcie en dit leidde tot bezorgde vragen over het
voortbestaan van de Feestcie. Zeker een punt van aandacht voor het bestuur, dat vrijwilligersbeleid sowieso als
aandachtspunt heeft voor de komende jaren. Mark wist ons overigens gerust te stellen: vorig jaar is er in een bijna
dubbele bezetting gewerkt waardoor het vertrek van de Feestcieleden goed kon worden opgevangen.

De AC, 2 jaar geleden feitelijk opgeheven, is vorig jaar onder leiding van Casper nieuw leven ingeblazen. Hij legde
uit dat we als vereniging in een soort tussenfase zitten, waardoor het lastig is om feesten altijd goed bezet te
krijgen. Dit geldt gelukkig niet voor het Kerst- en Eindfeest, waar de AC goede zaken heeft gedaan en waarvoor
zelfs een DJ heeft kunnen regelen.

Bij de rondvraag de vraag om bij de nieuwe webshop voor ALO-kleding ook de mogelijkheid op te nemen om
spullen thuis te laten bezorgen* en of er nu werk gemaakt kan worden van de herhalingscursus voor de AED. Het
bestuur was hier op de achtergrond al mee bezig geweest en heeft met de reddingsbrigade afgesproken dat tijdens
de wintermaanden een herhalingscursus zal worden gegeven. Meer informatie hierover volgt.

Na 75 minuten vergaderen kon de voorzitter afsluiten en werd er nog lang en gezellig nageborreld.

Een uitgebreider verslag van de vergadering zal aan alle leden worden toegezonden voor de volgende (V)ALV.

Namens het bestuur,
Astrid Bouman
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Buitengewoone Algemeene Ledenvergadering (101 jaar geleden) - net
geen fusie...

door Martijn van Wensveen

Afgelopen vrijdag was er weer een algemene ledenvergadering. Voorzitter Sybe was duidelijk: ALO is niet bezig
met fusieplannen! Geen loze opmerking, omdat Futura en Dubbel Zes volgend jaar echt samen gaan en ook
HKV/Ons Eibernest en Die Haghe toenadering zoeken.

Maar niets is nieuw natuurlijk in de rijke geschiedenis van ALO. Op 26 augustus 1918 – 101 jaar geleden! – was er
een Buitengewone Algemene SPOED Ledenvergadering.

Voorzitter Frans Hinzler had gemeld dat hij afwezig zou zijn, maar de vice-voorzitter was dit even vergeten door te
geven. Dus commissaris (algemeen lid van het bestuur) Henk van der Jagt (voor de kenners – vader van de toen 3
jarige Gerrit) nam waar.

Enig punt op de agenda is de toetreding van HBS tot ALO als jeugdafdeling.
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En wij als ALO maar opscheppen dat wij de oudste ongefuseerde korfbalvereniging van de wereld zijn! Moeten we
die titel opgeven? Ik vind van niet: ALO bleef gewoon ALO en de nieuw toegetreden leden kregen strenge regels
opgelegd:

Kort gezegd:

– Geen stemrecht
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– Materiaal wordt van ALO
– Het kleine beetje geld dat HBS nog heeft gaat naar de ALO-kas

ALO blijft dus eigenlijk nog steeds ALO. We stonden alleen open voor nieuwe leden. Omdat wij nog geen jonge
leden hadden werden de reglementen wel iets aangepast om de regels op de nieuwe situatie aan te passen.

Ging HBS hier zo maar mee akkoord? Eerst wel, maar paar maanden later begonnen ze toch te klagen. Op 19 dec.
1918 was de eerst volgende vergadering.

De junioren gingen klagen en eigen was de wens inspraak. Ze wilde stemrecht – meepraten over wat er gebeurt op
ALO. Maar dat leek oud-ALO toch niet een goed idee. Ze waren eigenlijk vrij duidelijk:
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In het kort kwam het er op neer dat de HBS’ers geen echte leden werden. Ze mochten best als junioren uitkomen
als ALO III, maar meer dan dat niet. Alleen als zij bereid waren de volle contributie te betalen, dan werden zij
normaal ALO-lid met alle rechten en plichten. Of deze oud-HBS leden bij ALO bleven weet ik niet. Maar ik ben
wel van mening dat hier niet sprake was van een fusie. ALO stond open voor oud-leden van een noodlijdende
vereniging.

Laat dit nu precies zijn wat Sybe tijdens de laatste ledenvergadering ook zei! We gaan niet fuseren, maar
korfballers van een andere vereniging kunnen best bij ALO komen korfballen.

Martijn

 (14)
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Ben jij BHV-er of heb je een EHBO-diploma?

door Redactie

Laat je dan op de lijst plaatsen van mensen die een AED kunnen bedienen. Al jaren geleden heeft ALO een AED
aangeschaft. We hopen natuurlijk dat we hem nooit hoeven gebruiken, maar mocht de nood aan de man zijn, dan is
het fijn om te weten wie een AED kan bedienen. Vlak na aanschaf heeft een aantal ALO-leden een basiscursus
gedaan, de namen van deze mensen staan op een lijst in de kantine. Mensen die BHV-er zijn of die een EHBO-
diploma hebben, zouden we graag aan deze lijst toevoegen. Hoe langer de lijst, hoe beter. Stuur een mail naar 
secretaris@alo.nu als we jouw naam kunnen toevoegen. Geef daarbij a.u.b. aan wanneer je voor het laatst op cursus
bent geweest.

Tijdens komend zaalseizoen zal een (stevige) herhalingscursus worden georganiseerd voor iedereen die dit wil.
Meer daarover informatie daarover volgt.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (9)
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Opbrengst Grote Clubactie voor aanschaf schotklok!

door Redactie

Dit jaar is het streefbedrag voor de grote clubactie 2.000 euro. Dit bedrag is nodig om een schotklok te kunnen
kopen. Een schotklok is belangrijk omdat ALO grote kans maakt volgend jaar naar de 1e klasse te promoveren en
in de eerste klasse wordt met een schotklok gespeeld. Een schotklok is bedoeld om het korfbalspel sneller en
daarmee aantrekkelijker te maken. Het betekent dat de aanvallende partij binnen 25 seconden een schotpoging moet
hebben gedaan, waarbij het schot ook daadwerkelijk de mand raakt. Om nu al te kunnen trainen met een schotklok,
willen we er dit jaar een aanschaffen. Daarnaast willen we graag nieuwe ballen aanschaffen voor alle teams.

Inleveren boekjes

De Grote Clubactie is al een maand onderweg. Een aantal kinderen heeft hun boekje al ingeleverd maar de meesten
helaas nog niet. Nu gaan we vanaf deze week trainen in de zaal en kun je jouw boekje inleveren bij de beheerder
van Ockenburg of bij jouw trainer. Die zorgt ervoor dat de boekjes terecht komen bij de werkgroep van de Grote
Clubactie.

We vragen je om zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor zondag 17 november jouw boekjes in te leveren.
Alvast bedankt!

Koop een Superlot en volg het goede voorbeeld van ALO 3, 5 & 7

Koop jij met jouw vrienden, collega’s of team een Superlot?

Met een Superlot koop je ineens 50 loten van € 3,- per stuk. Dat is een opbrengst van € 150,- waarvan ook direct
80% naar de clubkas gaat. Hoe mooi is dat?!

Willen jullie een Superlot kopen om zo ALO te steunen; geef dan de naam en het bankrekeningnummer inclusief e-
mailadres van 1 van jullie door aan de penningmeester. Je kan mailen naar penningmeester@alo.nu en dan zorgt
Owen ervoor dat het Superlot wordt gekocht.

Koop zelf lot(en) online t.b.v. ALO!

Heb jij geen verkoper gezien maar draag je ALO een warm hart toe en is een Superlot net wat te veel van het
goede? Koop je loten dan online! Dat gaat als volgt:

Ga naar Https://clubactie.nl/
Klik op de button “koop hier je lot(en).
Bij het veld “zoek de vereniging”; ALO intypen en enter.
Vul je eigen gegevens in met een correct bankrekeningnummer + bankrekeninghouder + emailadres voor
een eenmalige machtiging.
Je ontvangt vervolgens een mail met daarin jouw eigen lotnummer(s).
De betaling vindt plaats door een eenmalige incasso en wordt binnen 14 werkdagen uitgevoerd door de
Nationale Grote Clubactie te Tilburg.

Hebben we wat gewonnen?

Afgezien dat ALO heel blij is met jouw steun is het natuurlijk leuk om te checken of er een prijs op jouw lot(en) is
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gevallen
De trekking van de Grote Clubactie is 11 december 2019.

Win jij de hoofdprijs van 100.000 euro, een auto, een vakantie of 1 van de ruim 32.000 andere prijzen? Vanaf 12
december kun je de trekkingsuitslag bekijken op clubactie.nl.

De winnaars worden ook per e-mail geïnformeerd, dus je hoeft niet bang te zijn dat je je prijs misloopt ?

 (11)
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Wie kan ALO zaterdag helpen??

door Sander

Voor het Nederlands Kampioenschap Mahjong, dat op ALO plaatsvindt, hebben we nog 3 vrijwilligers nodig voor
achter de bar… Wie oh wie kan er even tijd maken.

deze tijden staan nog open:

12.30 – 14.00
15.00 – 15.45
17.00 – 18.30

Mail even naar kc@alo.nu of bel/app Erna.

Bedankt alvast

 (20)
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Sinterklaas komt op 23 november naar ALO!

door Redactie

Op zaterdag 23 november zal de Sint weer zijn intrede doen op ALO. Samen met zijn pieten zal hij alle kinderen
weer ontzettend blij maken. De kinderen kunnen onder andere hun Pieten-diploma halen en iets super leuks
knutselen voor de Sint en zijn Pieten. Als ze héél lief zijn geweest heeft hij misschien ook nog wel een cadeautje in
zijn zak zitten.

Het feest is voor de kalfjes t/m de E, van 18:00 uur – 20:00 uur. Ouders/trainers mogen bij het feest aanwezig zijn
en er zal deze avond gratis koffie en thee worden geschonken. Kinderen die geen lid zijn van ALO zijn helaas niet
welkom.

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden is het van groot belang om uw kind op tijd op te geven. Dit kunt u doen
via het aanmeldformulier (https://forms.gle/jXPx1VKHibcFBsNf9). Graag het aanmeldformulier volledig invullen.
Belangrijk is dat u dit niet later doet dan 18 november 23:59 uur. Aanmeldingen die later zijn kunnen we helaas
niet meer accepteren. De Pieten moeten natuurlijk ook inkopen doen.

Kosten voor dit feest bedragen €8,-. Het geld kunt u overmaken naar de penningmeester van de Feestcie: L. E.
Kuijpers NL06INGB0748185356 A.u.b. in de beschrijving de naam en het team van uw kind vermelden. Pas
wanneer u betaald heeft, is de inschrijving compleet!

Wij hebben er heel veel zin in!
Liefs,
De Feestcie

 (14)
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Donderdag 28 november: ALO CAFÉ

door Sander

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 vanaf 19.00 uur van harte welkom op DONDERDAG 28
NOVEMBER voor het allereerste ALO Café.

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.

Op de ALV hadden we het er al over dat de animo voor ALO-activiteiten wat lijkt af te nemen (daarover
binnenkort meer nieuws???) en de enige manier om dat tij te keren is door gewoon met elkaar af te spreken om
naar het ALO Café te komen… zodat het de moeite waard is om er een terugkerende avond van te maken.

De KC

PS: 17 januari 2020 gaan we klaverjassen, geef je snel op want vol = vol
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NIEUWE KASSA!!!

door Sander

De huidige kassa in onze kantine is redelijk bejaard, niet heel erg gebruiksvriendelijk voor alle vrijwilligers die er
gebruik van maken en het doen van mutaties is behoorlijk gecompliceerd (denk aan pc uit de jaren 80).

Voor de KC aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanschaf van een nieuw kassasysteem waarin
gebruikersgemak de voornaamste eis was gezien de vele verschillende vrijwilligers die op ALO de bardiensten
draaien.

Uiteindelijk kwamen we uit bij Twelve dat zich specifiek richt op kassa’ s voor sportverenigingen (met referenties
als Eibernest, Quick, HBS, Storks, etcetera…) en zij hebben hun kassa gedemonstreerd aan een afvaardiging van de
KC en het bestuur en op basis van deze pitch is besloten de kassa ook daadwerkelijk aan te schaffen.

De KC (Rolf en Michel) zijn daarna druk in de weer geweest met de layout van het touch screen, de prijzen en de
werking van de beheersomgeving. De resultaten hiervan waren op de afgelopen ledenvergadering zichtbaar, waar
de kassa aanwezig was om in testomgeving te gebruiken.

Wat nu rest is de techniek, de kassa moet op de Wifi worden aangesloten, verbinding maken met de PINautomaat
en ook een connectie met de TV boven de bar wordt gerealiseerd.

Zodra dit allemaal is gerealiseerd en getest door de KC zullen we afscheid nemen van de oude kassa en overgaan
op de nieuwe kassa, de KC zal dit nog communiceren.

Groeten,

De KC
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Resterende oefenwedstrijden (+ scheidsrechters)

door Arthur Tjoa

Hieronder het restant oefenprogramma. Voor volgende week zaterdag (16 november) staan nog steeds 3
wedstrijden open om te fluiten, allen in Ockenburgh:

ALO F1, aanvang 10.00 uur

ALO E2, aanvang 10.00 uur

ALO B2, aanvang 10.00 uur

Wie oh wie nemen die laatste 3 wedstrijden voor hun rekening?

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

Dag Datum Type Wedstrijd Tijd Locatie Scheids
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 ALO ??
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:

dinsdag 5 november 2019
Futura 1 ALO 1
zondag 3 november 2019
Phoenix 2 ALO 2
zaterdag 2 november 2019
ALO 1 KVS / Maritiem 2
ALO A1 DES A1
Achilles A2 ALO A1
ALO A1 Excelsior A1

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zondag 10 november 2019
13:00 Movado 2 ALO 2 Oranje Withal
14:30 Movado 1 ALO 1 Oranje Withal
woensdag 13 november 2019
17:30 ALO F2 Die Haghe F2 Ockenburgh
17:30 ALO F1 Die Haghe F1 Ockenburgh

 (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 9  november: NK Mahjong

 Van – tot  Wie
08:00 – 10:00  Aad van Zuidam, Erna van der Smitte
11:00 – 11:45  Aad van Zuidam, Erna van der Smitte, Martijn van Wensveen
12:30 – 14:00  Aad van Zuidam, Erna van der Smitte, Martijn van Wensveen,

???Vrijwilliger???
15:00 – 15:45  Aad van Zuidam, Sander Koolwijk,

???Vrijwilliger???
17:00 – 18:30  Aad van Zuidam, Harry Waindrich,

???Vrijwilliger???
  Zondag 10 november
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldprogramma

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

 November
 Wanneer  Wie

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.

                                   26 / 31

http://www.alo.nu/korfbal/opstellingen/
mailto:opstellingen_DEF@alo.nu
mailto:opstellingen_ABC@alo.nu
mailto:opstellingen_SEN@alo.nu


Jaargang 83 nr. 11
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

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 10 november 2019, 14:30 uur 
Movado 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  X267392 (Oefen)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Oranje Withal (Nieuwe Noordpolderweg 5, Dordrecht)

  ALO 2   zondag 10 november 2019, 13:00 uur 
Movado 2 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  X267453 (Oefen)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  10:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Oranje Withal (Nieuwe Noordpolderweg 5, Dordrecht)

 

  ALO 3   ,  uur 
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 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  
 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   woensdag 13 november 2019, 17:30 uur 
ALO F1 – Die Haghe F1

 Wedstrijdnr.  X267913 (Oefen)
 Dames  Kyra, Sophia
 Heren  Arnou, Gerard, Ravi
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  17:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F2   woensdag 13 november 2019, 17:30 uur 
ALO F2 – Die Haghe F2

 Wedstrijdnr.  X267924 (Oefen)
 Dames  Nieke, Sanne
 Heren  
 Reserves  
 Coach  Roy
 Verzamelen  17:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)
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