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Van de redactie

door Redactie

De strijd om de koppositie is voorlopig beslecht in het voordeel van ALO en gek genoeg lijkt Phoenix niet de
directe concurrent te worden want dat liet weer punten liggen, deze keer in Oss. Het was geen gemakkelijke
overwinning op Furore, maar ALO was wel duidelijk de betere ploeg. Het probleem (voor zover dat er is) is:
kansen benutten. Met een iets hoger rendement zou je het jezelf een stuk makkelijker kunnen maken, maar who’s
complaining? Twaalf overwinningen op rij (acht op het veld en vier in de zaal) en de kerstvakantie voor de boeg
om even lekker helemaal bij te komen, wat wil je nog meer? Nou, dat het tweede ook lekker meedoet misschien.
Maar dat is momenteel iets te hoog gegrepen. ALO 2 heeft het erg moeilijk en als het dan ook nog een beetje
tegenzit (13-14 met een omstreden strafworp in de dying seconds tegen), komt een nipt verlies extra hard aan.
Overigens waren er wel meerdere lichtpuntjes waar ALO 2 zich aan vast kan houden, dus die punten komen in het
nieuwe jaar vast wel.

Komende twee weken kerstvakantie, alleen Nieuwerkerk lijkt daar niet aan mee te doen want ALO C1 (21
december) en de ALO B2 (4 januari) mogen daar middenin de vakantie dus nog even langs.
Ik wens in ieder geval iedereen een heerlijke kerst en een fantastische, spetterende, bezeten maar beheerste
jaarwisseling.

Verder in dit nummer:

In de donkere dagen voor kerst de AC en de Feestcie even in het zonnetje gezet
De inschrijving is geopend voor het klaverjassen vrijdag 17 januari
TC-nieuws: resultaten en reserve-SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT
Op 9 november heeft Liz een broertje gekregen: Luuk
Check hier of en zo ja wat je gewonnen hebt met je loten van de Grote Clubactie
Bestaat er zoiets als Weihnachtsmeister? ALO 1 is het dan door weer een prima overwinning

In petto:

 Januari 2020
16 jan  vr 19:30 u Klaverjassen@ALO

Pim

 (3)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 December
19 dec  Myrthe Booij (22)
22 dec  Tommy Brommersma (9)
23 dec  Delilah Kaya (16)
30 dec  Marije van Prooijen (29), Pim Pitzalis (20), Lotte Niet (10)

 (289)
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TC nieuws

door Arthur Tjoa

Vorige week een topweekend qua resultaten, deze week in behoorlijk aantal gevallen juist ‘net niet’. Mooi
moment dus voor een korte break waarin iedereen zich weer kan opladen voor de rest van het seizoen. Een
van de ploegen die wel won was ALO 1, zij het moeizaam, maar genoeg om 2019 als koploper af te sluiten
(zie ook verslag elders). Overigens staan er ook nog genoeg andere ALO ploegen bij de bovenste plekken.
Zoals eerder gemeld in de kerstvakantie dus vrijwel geen wedstrijden. Alleen in Nieuwerkerk wordt er
gewoon gespeeld, zo lijkt het: ALO C1 (op zat 21 dec) en ALO B2 (op zat 4 jan) mogen daar beide in de
kerstvakantie gewoon naar toe.
In de gehele Kerstvakantie zijn de zalen NIET ingehuurd voor trainingen ( van maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari zijn er dus GEEN trainingen). Na 2 weekjes rust kan iedereen vanaf maandag 6 januari
weer aan de bak. Zoals eerder geopperd, misschien ook een mooi moment voor nieuwe mensen (of
‘herintreders’) om het nieuwe jaar goed te beginnen en vrijblijvend mee te gaan trainen. Er is nog ruimte
genoeg in de diverse ploegen.
Scheidsrechterszaken:

Nieuwe manier van inschrijven was een succes en zal ook 2e helft veld weer worden gehanteerd.
Wel zullen we de op papier ‘makkelijker’ wedstrijden reserveren voor (nog) onervaren
scheidsrechters, zodat de meer ervaren scheidsrechters dan op de papier iets lastiger wedstrijden
komen te staan.
We hebben een aantal mensen bereid gevonden jonge en/of onervaren scheidsrechters te gaan
begeleiden. Dit zal de komende tijd in gang gezet gaan worden.
Voor woensdag 8 januari, aanvang 17.45 uur zoeken we nog een scheidsrechter voor de (extra)
oefenwedstrijd ALO E1 – Achilles E1. Wie oh wie?
Daarnaast staan er nog steeds 10 competitiewedstrijden open waarvoor we een
‘reserve’-scheidsrechter moeten leveren (het kan dus zijn dat je uiteindelijk niet hoeft te fluiten),
waaronder – meest dringend – 2 wedstrijden van het eerstvolgende speelweekend van 11 januari.
Voor deze 10 wedstrijden zullen alle meer ervaren scheidsrechters voor een 2e ronde benaderd
worden. Als iedereen er 1 extra fluit zijn we klaar:

Datum  Tijd  Thuis  Uit

11 jan  16:10  ALO A1  Valto A2
 18:30  ALO 4  Madjoe 3

25 jan  14:00  ALO A1  Luno A1
1 feb  17:00  ALO A1  Phoenix A1

16 feb  15:20  ALO 3  Groen Geel / IJskoud de Beste 6
7 mrt  14:00  ALO B1  Avanti / Post Makelaardij B2

 16:10  ALO 4  ODO 5
14 mrt  18:00  ALO 3  Madjoe 4
21 mrt  14:30  ALO 4  Tempo 5
29 mrt  11:00  ALO 3  Fortuna / Delta Logistiek 5

Last but not least: iedereen zeer prettige feestdagen toegewenst en vooral ook een heel mooi en sportief 2020!

Voor vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 (14)

                                     5 / 22

mailto:tc@alo.nu


Jaargang 83 nr. 17
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

_______________________________________________

                                     6 / 22



Jaargang 83 nr. 17
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

De trekkingsuitslag is bekend!

door Redactie

Van de Grote Clubactie:

Op woensdag 11 december vond de trekking van de Grote Clubactie 2019 plaats onder toeziend oog van notaris
mr. M.E.F. Ploum. De trekkingsuitslag is bekend! Jouw vereniging heeft loten verkocht van de Grote Clubactie en
vanaf vandaag kunnen kopers hun lotnummer(s) checken. 

Via de lotchecker of de pdf kunnen kopers hun lotnummer(s) checken. Klik op onderstaande link om naar de
lotchecker te gaan.

Check je lot of je een van de 32.000 prijzen hebt gewonnen.

Mocht je nog vragen hebben over de trekkingsuitslag, dan kun je ons bereiken via 013 – 455 28 25 of
info@clubactie.nl. 210223

Met vriendelijke groet,

Team Grote Clubactie

 (38)

_______________________________________________

                                     7 / 22

https://www.clubactie.nl/lotchecker.html#


Jaargang 83 nr. 17
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Klaverjassen vrijdag 17 januari

door Sander

Het is al een paar keer aangekondigd maar 17 januari gaat nu steeds dichter bij komen en dus wordt het de hoogste
tijd om je per koppel op te geven voor het ALO Klaverjassen op vrijdag 17 januari.

Vanaf 19.30 inloop en zorg dat je op tijd bent want dan kunnen we om 20.00 uur gaan starten. De kosten bedragen
10 euro per koppel en voor de winnaars zijn er uiteraard weer mooie prijzen. Neem ook wat extra eurootjes mee
want deze keer zullen we ook een Tombola organiseren.

Opgeven kan via kc@alo.nu of door Sander een bericht te sturen.

Hele fijne kerstdagen!!

 (1)
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Geboren: Luuk!

door Redactie

Op 9 november heeft Liz een broertje gekregen. Manon, Gijs en Liz, namens ALO van harte gefeliciteerd met de
geboorte van Luuk.

Moeder en kind maken het goed!
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AC en Feestcie bedankt voor een heerlijk Kerstweekend!

door Redactie

Persoonlijk vind ik het al een flinke uitdaging om een 3-gangendiner te verzorgen voor laten we zeggen een man of
acht. Zijn er vleeseters bij, of andere diëten waar rekening mee moet worden gehouden? Wanneer ga ik de
boodschappen doen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat alles op tijd klaar is, wat kan ik voorbereiden etc. Met de jaren
maak ik me er steeds iets minder druk om, maar enige stress vooraf is er toch meestal wel. Daarom heb ik zoveel
bewondering voor de AC van ALO, die zoiets doet voor een veel grotere groep en dan ook nog eens met een keuze-
menu, waardoor er maar liefst 6 gerechten verzorgd moeten worden. De week voorafgaand aan het diner wordt er
keihard gewerkt. Lichte stress wanneer iemand die vrij had geregeld het toch niet kan krijgen. Wie kan nu dan de
boodschappen doen? Gaan we het nog redden in de keuken of moeten we extra hulptroepen regelen?
Vrijdagmiddag het ALOodsje versieren, daarna ruimte maken voor de Feestcie en om 21:00 starten met koken. Pas
om 01:00 uur klaar, want ja, stoofvlees heeft tijd nodig om te stoven. Op zaterdag om 11:00 uur weer paraat om
alle gerechten verder voor te bereiden, tafels te dekken etc. We hebben genoten van een sfeervolle, gezellige avond.
Dus Raven, Tomaz, Tessa, Casper, Isabella, Lucie, Sven en Isabel superbedankt!!! Ik kijk alweer uit naar volgend
jaar.

Ook voor de Feestcie zijn complimenten op z’n plaats. Niet dat ik persoonlijk heb ervaren hoe leuk het was, maar
van horen zeggen was het weer top. Ook voor hen heb ik grote bewondering, al zit hem dat niet persé in de
culinaire prestaties. Het entertainen van een grote groep kinderen in combinatie met het verzorgen van het eten, is
bepaald geen sinecure. En dat niet één, maar twéé avonden. En daarna op zondagavond ook nog de kantine
opruimen! Dus namens alle kinderen, van de kalfjes, F, E en D heel erg bedankt Megan, Sabine, Sanne, Sylene,
Cas, Naima en Robin. En namens de A, B en C bedankt Koen, David, Mark en Laurine!

Astrid

 (4)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 15 december 2019
ALO 1 Furore 1 20 17
ALO 2 Refleks 3 13 14
ALO 5 Dubbel Zes /

Futura 6
9 11

ALO 7 Dubbel Zes /
Futura 4

7 11

zaterdag 14 december 2019
ALO 3 Meervogels /

Física 4
13 14

ODO 5 ALO 4 15 18
Madjoe 6 ALO 6 13 10
Refleks A2 ALO A1 27 15
‘t Capproen A3 ALO A2 8 18
Avanti / Post
Makelaardij B2

ALO B1 7 5

ALO D1 Fortuna / Delta
Logistiek D3

6 6

ALO D2 ONDO D6 4 1
Achilles E1 ALO E1 7 6
KVS / Maritiem
F2

ALO F1 6 12

Fortuna / Delta
Logistiek F3

ALO F2 17 3

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 21 december 2019
13:00 Nieuwerkerk C4 ALO C1 De Kleine Vink Nathan van der Poel
zaterdag 4 januari 2020
15:30 Nieuwerkerk B2 ALO B2 De Kleine Vink Nars Schram

 (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 staan.

Kantinediensten ALOodsje:

 Zaterdag 21 december
 Van – tot  Wie
  –  Geen wedstrijden
  Zondag 22 december
 Van – tot  Wie
  –  Geen wedstrijden

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

 Januari 2020
 Wanneer  Wie

7 jan  Anneke Melchior, Ineke Meijer
14 jan  Rolf Henneken, Sander Koolwijk
21 jan  Aad van Zuidam, Owen van de Schilde
28 jan  Martijn van Wensveen, Marijke Huijsing-Snel

 Februari
4 feb  Ineke Meijer, Marjolein Gaillard

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
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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.

 (304)
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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   ,  uur 

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

  ALO 2   ,  uur 

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

 

  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   zaterdag 21 december 2019, 13:00 uur 
Nieuwerkerk C4 – ALO C1

 Wedstrijdnr.  BK21650 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Kleine Vink (Steenbakkerij 2, Nieuwerkerk ad IJssel)

  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   (, )

  ALO F2   ,  uur 

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

 (281)
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ALO 1 nu ook Weihnachtsmeister

door Redactie

Noem me veeleisend maar om je publiek zó lang onnodig in spanning te houden getuigt natuurlijk niet van een
overmaat aan efficiëntie. Wel van klantenbinding. Hoe dan ook, van een leien dakje ging het allerminst afgelopen
zondag in Ockenburgh, maar dat was ook niet de verwachting, daar is Furore een te geslepen ploeg voor. Deze
ploeg uit Assendelft, met de reeds van het veld bekende luchtmacht van bijna 2 meter 10, wist ALO zo te
ontregelen dat ze prima bij konden blijven en, sterker nog, een voorsprong konden nemen, waardoor ALO
genoodzaakt was in de achtervolging te gaan. Dat lukte gelukkig net voor de rust waardoor ALO met een kleine
voorsprong even ontspannen kon genieten van een bakkie thee.

Na rust bleef het wedstrijdbeeld min of meer hetzelfde: Furore ging zeer zorgvuldig met de kansen om en ALO
bleef de ene na de andere prima mogelijkheid om zeep helpen. Zelfs uit aanvallen met 6 of 7 kansen werd vaak niet
gescoord waardoor het massaal toegestroomde publiek (zelfs ALO D1 was met z’n allen naar coach Casper komen
kijken) met hartkloppingen aan de banken genageld zat. Gelukkig creëerde ALO zóveel kansen, dat de bal zo nu en
dan wel door de mand moest vallen, maar het gat werd nooit groter dan twee punten, waardoor Furore er fiducie in
kon blijven houden. Totdat Roy (aanvankelijk eruit voor Raven, maar toch weer in het veld gekomen nadat Colin,
tot op het bot getergd en bijkans gewurgd door zijn tegenstander diezelfde tegenstander de bal ietwat bruusk in de
schoot wierp en daardoor op last van de scheidsrechter, die helaas niets van de venijnige Furore-actie (wel op
film?) had gezien, vroegtijdig de douche op kon zoeken) anderhalve minuut voor tijd het gat eindelijk vergrootte tot
3 punten en deze keer werd het doelpunt (wederom ALO’s 20e) gewoon geteld, waardoor het intens meelevende
publiek eindelijk aan een ontspannen biertje aan de welbekende stamtafel kon gaan denken. En toen ook nog het,
later bevestigde, gerucht de ronde deed dat Phoenix weer verloren had (bij DOT met 19-18(!)) was het feest weer
compleet.

Tot in het nieuwe jaar kan ALO even op zijn lauweren rusten en genieten van het Weihnachtsmeister-schap,
wetende dat er nog niets beslist is, maar dat de eerste klap wel een daalder waard is.

Pim
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