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Van de redactie

door Redactie

2020 wordt een prachtig jaar van hoop, waarin ALO 114 jaar bestaat, ALO 1 de dubbel gaat pakken, er weer zo’n
20 kalfjes op zaterdagmorgen rondrennen, ALO 2 zich niet alleen op het veld maar ook in de zaal handhaaft, de
gezondheid weer de boventoon gaat voeren, er steeds genoeg scheidsrechters zijn, sterker nog, er weer een
scheidsrechterscoördinator opstaat, er zich sowieso genoeg vrijwilligers aanmelden, je weer eens een Doeltreffer in
je fysieke brievenbus zou kunnen aantreffen, er nóg meer publiek naar de wedstrijden komt, we met vijf F-ploegen
gaan spelen, daar dan trainers en coaches zat voor zijn, alle scheidsrechters altijd gelijk hebben, er altijd genoeg
mensen komen trainen om een lekker partijtje te kunnen spelen, het schotpercentage met 10% toeneemt, het dus
een prachtig en bruisend jaar voor iedereen gaat worden.

Iedereen een fantastisch, gezond en sportief 2020 gewenst.

Komend weekend gaat het weer los met de competitie. Zaterdag vanaf één uur gelijk al weer veel thuiswedstrijden
(let op de omleiding naar sporthal Ockenburgh), startend met de E1, F1 en F2 en eindigend met ALO 4 om een
uurtje of half acht (aanvang 18:30 u). Zondag louter uitwedstrijden maar ALO 7 en ALO 2 toch een soort van thuis,
nl. in onze voormalige thuishal aan de Steenwijklaan tegen HKV/OE vanaf 12 uur. ALO 1 mag tegen het nog
puntloze DKB in Best, onder de rook van Eindhoven proberen de ongeslagen reeks voort te zetten. Zet ‘m op!

Verder in dit nummer:

Volgende week vrijdag 17 jan gaat er weer geklaverjast worden
Actie statiegeld voor Cas toch een succes dankzij Aad
LET OP! Vanaf 6 januari 2020 geldt er een omleiding voor het bereiken van sporthal Ockenburgh
Streefbedrag Cas Mobiel gehaald!
Kalfjes op zoek naar trainer(s)
TC-nieuws: hoe staan we er nu voor?
Gedachtes bij de kerstboom: komt de Doeltreffer terug?
De statafels onder het afdak van het ALOodsje zijn vervangen
Remco den Hartog, van harte welkom bij HKC ALO

In petto:

 Januari 2020
17 jan  vr  19:30 u Klaverjassen@ALO
31 jan  vr  Verjaardagsreceptie ALO (114)

Pim

 (0)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Januari 2020

9 jan  Ilse van Gemert (10)
12 jan  Maaike Huijsing (37), Lesley Schild (31), Ella Marie Knüpling (19)
16 jan  Tim Kuijpers (60)
17 jan  Astrid Bouman (55), Renate van Mechelen (55), Ashanti Reyes (16)
18 jan  Tirza Winters (27)
21 jan  Jeroen vd Helm (51), Bas van Gennip (50), Raven Spijkerman (20)
22 jan  Sophia de Kroon (8)

 (290)
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TC Nieuws

door Arthur Tjoa

Allereerst iedereen een persoonlijk heel mooi en gezond 2020 toegewenst. Met daarnaast qua korfbal hopelijk ook
veel spelplezier en goede resultaten.

Na 2 rustige korfbalweken zijn de trainingen vandaag (Ma 6/1) weer begonnen. 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, zowel bij de senioren als bij de jeugd.
Komend weekend een redelijk vol programma (alleen de D-ploegen zijn vrij), met op zaterdag een vol
thuisprogramma (ruwweg tussen 13.00 en 19.30 uur), dus kom gewoon gezellig langs. Op zondag enkel
uitwedstrijden, waaronder die van ALO 1 bij DKB.
Voor aanstaande woensdag 8 januari, aanvang 17.45 uur zijn we nog dringend op zoek naar een
scheidsrechter voor de (extra) oefenwedstrijd ALO E1 – Achilles E1 in Ockenburgh. Wie oh wie?
Wel ander goed nieuws op scheidsrechtersgebied. Er stonden nog 11 wedstrijden open, maar gelukkig is
een aantal meer ervaren scheidsrechters bereid om als back-up te fungeren voor het geval dat. Alle
wedstrijden in de zaal zijn op papier nu bemenst. Al met al is de last nu over een groot aantal mensen
verdeeld. Kortom, met vereende kracht is er heel veel mogelijk! Alle scheidsrechters heel erg bedankt voor
het fluiten van 1 of meer wedstrijden. Zoals gemeld zullen we deze manier van inschrijven ook 2e helft veld
weer hanteren.
Volgende actie waar we ons o.a. mee bezig zullen houden is de kalfjes. De aanwas blijft momenteel wat
achter en ook de bemensing qua trainers is momenteel lastig. Ideeën, suggesties zeer welkom.

Voor vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 (43)
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DRINGENDE OPROEP: wie geeft onze kalfjes een boost?!

door Arthur Tjoa

Qua kalfjestrainers zitten we momenteel te krap. Daar komt bij dat de huidige trainers de komende tijd vanwege
privé-activiteiten moeilijk tijd vrij kunnen maken. Kortom: met ingang van volgende week (zaterdag 19/1) hebben
we dringend HULP nodig, bij voorkeur 1 en liefst 2 mensen structureel zodat we de kalfjes echt weer een boost
kunnen geven. Erg belangrijk voor nieuwe aanwas bij de jongste jeugd, en dus de toekomst van ALO!

De trainingen zijn op zaterdagochtend 10.00 uur in de gymzaal van de Wonnebaldschool aan de Mozartlaan.
Aanmelden kan bij de TC (tc@alo.nu) of Roy Boersma.

 (7)
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid:
Als nieuw seniorlid heeft zich aangemeld:

Remco den Hartog.

Remco, van harte welkom bij HKC ALO.

 (79)
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Yes, yes, yes we zijn er!

door Redactie

Yes, yes, yes we zijn er! We hebben ons streefbedrag van €33.000,- gehaald!

Noem het een verlaat Sinterklaas kado, de Kerstman is geweest, een kerstwonder, een feestmaand… maar wij zijn
vooral ongelofelijk blij! We hebben een heel mooi bericht gekregen, een donateur heeft het nog openstaande
bedrag overgemaakt. Wij kunnen door al jullie donaties, hulp en steun een fantastische rolstoelbus voor onze
kleine, knappe vriend aanschaffen en dat is geweldig!

Wij willen iedereen die ons heeft gesteund met donaties, hulp en advies ontzettend bedanken, zonder jullie was dit
nooit gelukt. Het waren, voor ons als ouders, twee hele bijzondere maanden. Als we zien hoeveel mensen Cas
willen helpen is dat voor ons zo mooi om te ervaren. Mooie berichten, fantastische acties, leuke momenten,
herkend worden in de buurt, het is geweldig wat we hebben meegemaakt.

Er zijn bijna geen woorden om te beschrijven hoe wij zijn geholpen en hoe gesteund wij ons voelen. We hopen dat
dit stukje tekst dat een beetje kan overbrengen.

Bedankt, jullie zijn lief!

We hebben inmiddels de rolstoelbus besteld, we hopen dat deze in mei 2020 geleverd wordt. We houden jullie op
de hoogte!

Erik, Femke & Cas

 (2)
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Klaverjassen 17 Januari

door Sander

De teller staat inmiddels op 16 koppels, een zeer mooi aantal maar er is nog plek. Dus sta je nog niet in
onderstaande lijst geeft je dan nog snel even op (we moeten wel een even aantal hebben dus houd daar rekening
mee).

Wat praktische info:

Kantine Open : 19.30 uur
Start Klaverjas : 20.00 uur
Kosten 5 euro per persoon
Prijzen voor de nrs 1 t/m 5
Tombola

1 Sybe & Owen
2 Eva & Nico
3 Chris H. & Annie
4 Arthur & Sander
5 Rob & Mady
6 Rolf & Arthur T.
7 Hedy & Natascha
8 Stefan & Martijn
9 Robert & Ed
10 Peter v.d. S & Zier
11 Wendy & Ria
12 Gerard & Arno
13 Ton S. & Myra
14 Henk W. & Henk W.
15 Gijs v.d. S. & Martijn M.
16 Anke & Martijn v. W.

 (0)

_______________________________________________

                                     9 / 22



Jaargang 83 nr. 18
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Aad Bedankt!!

door Sander

Zoals jullie kunnen lezen in het bericht hieronder is de Actie “Maak Cas Mobiel” geslaagd, dat is natuurlijk super
goed nieuws! Er was echter nog 1 actie die nog niet was afgerond, de Statiegeldactie van Aad. Elke Zaterdag en
Zondag was Aad op ALO om de lege flessen in ontvangst te nemen… liep het storm??.. helaas niet.. maar toch ging
Aad door met als resultaat dat Erik afgelopen week bij de Sligro Zichtenburg 160 EURO in ontvangst mocht
nemen. Aad bedankt!!!

 (0)
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De statafels van ALO onder het afdak van het clubhuis

door Redactie

ALO kreeg van het ALO-lid Jorg van der Jagt ooit vijf mooie metalen statafels voor onder het afdak van ons
clubhuis het ALOODSJE. Ondanks onderhoud aan deze tafels heeft het weer veel invloed op de staat van deze
tafels gehad en waren eigenlijk niet meer op te knappen.
Ineke Meyer is toen op het internet gaan zoeken naar nieuwe statafels en vond bij het bedrijf Steigerhout aan de
Havenstraat in Monster de gewenste statafels. Zij ging op zoek naar een sponsor en vond de
MaandagAvondCommissie bereid om de kosten van deze aankoop voor haar rekening te nemen. Ineke en Gijs Jan
zijn met hun auto deze tafels gaan ophalen en hebben de bouwpakketten naar ALO gebracht.

Maar hoe nu verder?

Piet Rijskamp stelde zich beschikbaar om deze bouwpakketten in elkaar te zetten en heeft daarna de tafels ook nog
heel mooi gladgeschuurd. Vervolgens moesten deze tafels in de beits gezet worden en Ineke Meyer en Henk
Mijnsbergen sponsorden de grote blikken beits en daarna zijn Ineke en Jill Gaillard de tafels in de beits gaan zetten.
Helaas zit het eerste gedeelte van de veldcompetitie erop en spelen de ploegen in de zaal, maar komend voorjaar
hopen wij met zijn allen van deze tafels te gaan genieten.
Leuk dat deze groep leden van ALO in een hele korte tijd zoiets voor elkaar krijgen.

Bedankt Ineke Meyer, Piet Rijskamp, Jill Gaillard, Henk Mijnsbergen en de MaandagAvondCommissie voor jullie
inzet en geldelijke steun.

Een ALO-lid dat dit allemaal zag gebeuren.

 (132)

_______________________________________________

                                   11 / 22



Jaargang 83 nr. 18
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Omleiding toegangsweg sporthal Ockenburgh

door Redactie

LET OP: Vanaf maandag 6 januari is de toegangsweg naar sporthal Ockenburgh omgeleid. Volg de
omleidingsborden met nummer 1.

 (1)
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Gedachtes bij de kerstboom, komt de Doeltreffer terug ??

door Sander

Zittend bij de kerstboom zit ik een beetje mijmeren over vroeger, toen Playbackshows nog doorgingen met
minimaal 2 pauzes, toen we nog een nieuwjaarsreceptie hadden, toen de Feestcie en AC nog WAPcie heette, toen
ik nog lang haar had, we met ALO 1 x per maand op vrijdag oud papier inzamelde…….ik word oud !!….vroeger is
echter niet meer en we leven nu al bijna in 2020. Te veel terugkijken doet ook pijn aan je nek en dus is het
gezonder om vooral vooruit te kijken, want het gaat zeker goed bij ALO maar er kunnen ook zeker dingen veel
beter. Ieder betrokken ALO lid kan zo makkelijk wat zaken opnoemen die beter zouden kunnen, maar met alleen
maar opnoemen gaan we er niet komen, het is zaak voor Boter bij de Vis, Actie in de taxi, geen woorden maar
daden !!

Alleen zittend bij de kerstboom ga ik de boel niet vlot trekken, want alleen bereik je niks, we zullen het
gezamenlijk moeten doen, de kracht van de grote getallen. Kantinediensten en wedstrijden fluiten is daar een mooi
voorbeeld van. Het zijn enorme bestanden met vele in te vullen velden, maar het is gebleken dat als IEDEREEN
zijn steentje bijdraagt we het gewoon MET ELKAAR fixen (kost soms wat reminders en aansporingen maar het
lukt ons als Club toch maar mooi wel).

Het is al laat, maar de gedachtes aan vroeger maken me dorstig, en dus nog heel even een laatste afzakkertje en net
op het moment dat ik dreig weg te dommelen (dat is de leeftijd) schiet me nog iets moois van “vroeger” te
binnen….DE DOELTREFFER !!

Voor de jongeren onder ons, de doeltreffer was de naam van het clubblad van ALO dat wekelijks werd
gepubliceerd en per post aan alle ALO leden werd verzonden. Door de komst van het Internet en de stijgende
kosten is ooit jaren geleden besloten te stoppen met de Doeltreffer. Met de doeltreffer had je 100% bereik, elk
feestje, elk wedstrijdverslag, elke oproep…je wist 1 ding zeker, alle ALO leden zouden het lezen.

Tegenwoordig heb je die zekerheid absoluut niet meer, dit stukje op de ALO site wordt met een beetje geluk door
70 personen gelezen…dat is maar een fractie van het bereik van die gouwe ouwe doeltreffer.

Ik doe de lichtjes in de kerstboom uit en kruip lekker onder wol…die nacht droom ik ervan dat we in 2020 de
doeltreffer nieuw leven inblazen….feestjes worden drukker bezocht, scheidsrechters sneller gevonden, het ALO
terrein is zowat te klein voor de kampioenswedstrijd van ALO 1 door het vele ALO Publiek en de playbackshow
duurt weer tot in de late uurtjes……is het een droom of…????

 (168)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zaterdag 4 januari 2020
Nieuwerkerk B2 ALO B2 6 6
zaterdag 21 december 2019
Nieuwerkerk C4 ALO C1 5 7

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 11 januari 2020
09:00 KCR E1 ALO E2 De Wissel
11:00 Nikantes C1 ALO C1 Het Sportgebouw
13:00 ALO F2 HKV / Ons

Eibernest F2
Ockenburgh Tara Hoeffnagel

13:00 ALO E1 Die Haghe E1 Ockenburgh Roy Weidmann
13:00 ALO F1 Achilles F2 Ockenburgh Lucie Spek
13:15 Achilles B2 ALO B2 Sportcampus

Zuiderpark
Niek Visser

14:00 ALO B1 Valto B2 Ockenburgh
15:00 ALO A2 Oranje Wit A4 Ockenburgh Kim Schmale
16:00 Madjoe 4 ALO 3 Middelmors R.M. Rensing
16:10 ALO A1 Valto A2 Ockenburgh Peter Wijngaards
17:20 ALO 6 SDO 1 Ockenburgh Sven Kuijpers
18:30 ALO 4 Madjoe 3 Ockenburgh
zondag 12 januari 2020
12:00 HKV / Ons

Eibernest 6
ALO 7 HKV/Ons

Eibernesthal
13:10 DKB 1 ALO 1 Naestenbest R. Eijke
13:10 HKV / Ons

Eibernest 3
ALO 2 HKV/Ons

Eibernesthal
W. Houwerzijl

15:10 Ten Donck 1 ALO 5 Reijerparkhal

 (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 11 januari 2020

 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 12 januari 2020

 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden

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

 Januari 2020
 Wanneer  Wie

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!)
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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.

 (305)
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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 12 januari 2020, 13:10 uur 
DKB 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK10980 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Naestenbest (Prinses Beatrixlaan 27, Best)

  ALO 2   zondag 12 januari 2020, 13:10 uur 
HKV / Ons Eibernest 3 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  WK13570 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  12:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  HKV/Ons Eibernesthal (Steenwijklaan 16, Den Haag)

 

  ALO 3   zaterdag 11 januari 2020, 16:00 uur 
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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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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13570
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Madjoe 4 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK20585 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Sanne, Tessa (S), Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Middelmors (Noordwijkerweg, Rijnsburg)

  ALO 4   zaterdag 11 januari 2020, 18:30 uur 
ALO 4 – Madjoe 3

 Wedstrijdnr.  WK12819 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  17:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 5   zondag 12 januari 2020, 15:10 uur 
Ten Donck 1 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK13432 (S-216)
 Dames  Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Reijerparkhal (Kastanjelaan 31, Ridderkerk)

  ALO 6   zaterdag 11 januari 2020, 17:20 uur 
ALO 6 – SDO 1

 Wedstrijdnr.  BK14339 (S-037)
 Dames  Emiliya, Marleen, Nicolette, Séverine
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  16:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 7   zondag 12 januari 2020, 12:00 uur 
HKV / Ons Eibernest 6 – ALO 7

 Wedstrijdnr.  BK13416 (S-218)
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK20585
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK12819
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13432
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK14339
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13416
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 Dames  Jennifer, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Marije, Misja
 Locatie  HKV/Ons Eibernesthal (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 11 januari 2020, 16:10 uur 
ALO A1 – Valto A2

 Wedstrijdnr.  WK17254 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  15:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A2   zaterdag 11 januari 2020, 15:00 uur 
ALO A2 – Oranje Wit A4

 Wedstrijdnr.  BK16887 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  14:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO B1   zaterdag 11 januari 2020, 14:00 uur 
ALO B1 – Valto B2

 Wedstrijdnr.  WK19100 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Joris
 Coach  Arthur
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO B2   zaterdag 11 januari 2020, 13:15 uur 
Achilles B2 – ALO B2

 Wedstrijdnr.  BK20304 (B-036)
 Dames  Noa, Sanne
 Heren  Charley, Loek, Simcha, Tim
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17254
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK16887
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK19100
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK20304
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 Reserves  Maira, Ferran, Max
 Coach  Richard
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Laeta, Linda Reserveshirts !
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)

  ALO C1   zaterdag 11 januari 2020, 11:00 uur 
Nikantes C1 – ALO C1

 Wedstrijdnr.  BK22898 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Het Sportgebouw (Campusplein 8, Hoogvliet)

  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   zaterdag 11 januari 2020, 13:00 uur 
ALO E1 – Die Haghe E1

 Wedstrijdnr.  BK30979 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK22898
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK30979
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 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E2   zaterdag 11 januari 2020, 09:00 uur 
KCR E1 – ALO E2

 Wedstrijdnr.  BK29320 (E-086)
 Dames  Ilse, Rosalie, Floor
 Heren  Milan, Renzo
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  afgemeld: Lucia, Tommy
 Locatie  De Wissel (Kastanjelaan 40, Ridderkerk)

  ALO F1   zaterdag 11 januari 2020, 13:00 uur 
ALO F1 – Achilles F2

 Wedstrijdnr.  BK34455 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F2   zaterdag 11 januari 2020, 13:00 uur 
ALO F2 – HKV / Ons Eibernest F2

 Wedstrijdnr.  BK34447 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke, Sophia
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Roy
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Stella
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 (282)
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