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Van de redactie

door Redactie

Ondanks een bij tijden moeilijk scorend vak wist ALO 1 toch de punten mee naar huis te nemen vanuit Best (NB).
DKB stond puntloos onderaan, maar gezien het feit dat zij iedere wedstrijd nipt hadden verloren was er gerekend
op een stugge ploeg en dat was het ook. Gelukkig wist ALO op de juiste momenten de mand te vinden waardoor er
met zelfvertrouwen naar komend weekend, tegen concurrent DOT in Oss (eveneens NB), vooruitgekeken kan
worden.
ALO 2 had het niet afgelopen zondag tegen HKV/OE. Het tweede werd overlopen door de routine van Eibernest,
dat van meet af aan op het scherpst van de snede en soms zelfs over het randje acterend met scherp schoot
waardoor ALO geen moment in de wedstrijd zat. Het is duidelijk dat het voor de veelal jonge tweedelingen erg
moeilijk is dit soort routiniers steeds weer partij te kunnen bieden (op het veld werd er met een voltallig tweede nog
wel gelijk gespeeld tegen deze ploeg), maar de aanhouder leert en wint…
En dan het bijnawonder van afgelopen weekend. ALO A1 keek een kwartier voor tijd tegen een schier
onoverbrugbare achterstand van 6-12 aan. Maar ineens stak de juiste spirit de kop op en puntje voor puntje kwam
ALO dichterbij. Totdat zo’n 3 minuten voor tijd de 11-12 op het scorebord werd gezet. Het spel golfde nog heen en
weer met een aantal kansen op de gelijkmaker, maar deze wilde tot ontsteltenis van het veelkoppige publiek helaas
niet meer vallen. Toch een gigagoede prestatie van onze junioren, wat hadden ze het verdiend.

A.s. zaterdag weer vanaf 1 uur een heel aardig thuisprogramma, met ook weer beide D-ploegen, die na een extra
lange vakantie weer eens lekker aan de slag kunnen. Zondag, net als afgelopen weekend, alleen maar wedstrijden in
den vreemde met de belangrijke uitwedstrijd van ALO 1 in Oss tegen concurrent DOT. Maar eerst staat vrijdag de
eerste klaverjasavond van dit seizoen op stapel. Er zijn al aardig wat inschrijvingen maar er kan vast nog wel een
tafeltje bij dus schroom niet om Sander/KC nog ff te contacten.

Verder in dit nummer:

Supergoed nieuws: Roy Boersma gaat weer de kalfjes trainen
ALO 2 stond ooit in de finale om het Nederlands kampioenschap
Contributieverhoging door Doeltreffer 2.0?
Veel moeite kost het niet, een IVA-certificaat halen
Klaverjasvereniging “De Mient” gaat ALO verlaten
Vrijdag 31 januari viert ALO haar 114-jarig bestaan

In petto:

 Januari 2020
17 jan   vr  19:30 u Klaverjassen@ALO
31 jan   vr  21:00 u Verjaardagsreceptie ALO
  Februari
1 feb   za  ALO 114 jaar
28 feb   vr  Beerpongtoernooi

Pim

 (1)
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https://www.alo.nu/2020/nieuws/klaverjassen-17-januari/
https://www.alo.nu/2020/bestuur/vrijdag-31-jan-viert-alo-114-jarig-bestaan/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Januari 2020
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)
23 jan  Remco den Hartog (25), Lotta Visscher (10)
25 jan  Dania Heijdra (15)

 (290)
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Nieuwe kalfjestrainer

door Arthur Tjoa

Zoals iedereen heeft kunnen lezen zaten we met een acuut probleem qua bezetting bij de kalfjes. Moesten we dan
echt noodgedwongen gaan stoppen? Natuurlijk niet. Roy Boersma heeft daarom besloten per direct zelf de kalfjes
op te gaan pakken. Dit behoorde ook weer tot de mogelijkheden nadat Marcel Lakeman bereid was de coaching
van ons jongste ploegje (ALO F2) over te nemen.

Na goed nieuws vorige week op scheidsrechtersgebied nu dus wederom goed nieuws: een nieuwe start van de
kalfjes. Erg belangrijk voor nieuwe aanwas bij de jongste jeugd, en dus de toekomst van ALO! Doelstelling is dat
het ALO-veldje van het voorjaar weer vol staat met enthousiaste kalfjes. Voor nu nog gewoon in de (gym)zaal.

Wil je meetrainen, of weet je iemand die dat wellicht leuk zou vinden? De trainingen zijn op zaterdagochtend 10.00
uur in de gymzaal van de Wonnebald school aan de Mozartlaan. Voor vragen kun je terecht bij de TC (tc@alo.nu)
of Roy Boersma.

 (15)
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Klaverjasvereniging "De Mient" verlaat ALO

door Redactie

Na een jarenlange samenwerking heeft klaverjasvereniging “De Mient” besloten om hun wekelijkse
klaverjasavond, op de dinsdag, elders te gaan voortzetten. Zij zullen per 1 februari uitwijken naar een ruimte in de
Schilp en geen gebruik meer maken van onze kantine. Bij de Schilp verwachten de klaverjasleden beter te kunnen
parkeren, de voornaamste reden om elders te gaan klaverjassen. Klaverjasvereniging “De Mient” bedankt ons voor
de jarenlange fijne samenwerking!

Het bestuur wil bij dezen haar dank uitspreken aan alle leden, oud-leden en ouders van jeugdleden die in de
afgelopen jaren op dinsdagavond de kantinediensten voor hun rekening hebben genomen. Echt fantastisch!

 (39)
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Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

door Martijn van Wensveen

ALO streeft er naar dat iedereen die op ALO achter de bar staat op momenten dat er alcohol geschonken mag
worden, een IVA-cursus heeft gevolgd.

Dit is overigens niet alleen de wens van ALO, maar ook vanuit de overheid zijn er verplichtingen. Heel veel moeite
kost het niet. Hier is meer informatie over de cursus zelf vinden:
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Veel leden zullen deze cursus al een keer eerder gevolgd hebben, maar nu is er een simpele online cursus!

Je wordt eerst op een interactieve manier door de regeltjes en afspraken geleid. Daarna volgt een eindtoets van 15
vragen. Voor deze eindtoets moet je je registreren en na afronden ontvang je een certificaat.

Certificaat behaald?
Na behalen van het certificaat – graag doorsturen aan secretaris@alo.nu, dan kunnen wij dat vanuit ALO centraal
vastleggen. Had je al je certificaat? Stuur hem dan toch in, ook dan is het goed dit vast te leggen. Hoe meer
certificaten er zijn, hoe beter dit is!

 (31)
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Vrijdag 31 januari viert ALO 114-jarig bestaan

door Redactie

Nu we onze huizen weer verschoond hebben van alle kerstversieringen en feestverlichting weer hebben opgeruimd
lijkt het ineens toch wel heel donker en saai zo aan het begin van het nieuwe jaar.

Maar niet getreurd op 1 februari van dit jaar bestaat onze vereniging alweer 114 jaar! We gaan ons langzamerhand
opmaken voor een nieuw lustrum in 2021; het 115-jarig bestaan van HKC ALO. De verjaardagen van ALO wil het
bestuur graag aangrijpen om aan het begin van het nieuwe kalenderjaar bij elkaar te komen; dit in plaats van een
traditionele nieuwjaarsreceptie.

Op vrijdagavond 31 januari nodigen we jullie graag uit om samen met alle leden, oud-leden, vrijwilligers & ouders
van jeugdleden de 114e verjaardag van HKC ALO te vieren!  Vanaf 21:00 uur is iedereen van harte welkom en om
00:00 uur zullen we proosten op weer een nieuw & succesvol jaar van ALO, waarin we samen gaan zorgen dat ons
mooie clubje nog lang blijft voortbestaan!

De avond wordt opgeluisterd door onze huis-DJ Robbie dus de voetjes kunnen van de vloer!

NB: eerste drankje bij binnenkomst en glaasje prosecco om 12 uur zijn op kosten van de vereniging.

 (28)
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Contributieverhoging door Doeltreffer 2.0?

door Sander

Op die contributie kom ik later terug eerst nog even een terugblik. Op 27 december schreef ik over de gedachtes bij
de kerstboom en in dat stuk sprak ik de hoop uit dat mijn stuk door misschien 70 mensen gelezen zou worden. Blij
verrast ben ik dan ook om te zien dat het aantal “Hits” de 170 nadert, een score die ik nooit had kunnen
verwachten. Natuurlijk ben ik gaan denken hoe dit kan en ik weet daar het antwoord niet op maar ik kan er wel
naar gissen, en dan kom ik steeds uit bij het woord doeltreffer in de titel, ik vermoed dat dat de trigger is geweest
voor mensen om die moeite te nemen om door te lezen.

Over moeite gesproken, er zijn zelfs 2 reacties op het stuk geplaatst op de ALO Site…jaja mensen het is mogelijk
om op elke stukje op de ALO site een reactie te plaatsen (je hebt wel inlog nodig).

Verlangen naar vroeger is geen mens vreemd, dus ook dat gevoel dat ik met mijn vorige stuk heb getracht op te
roepen blijkt effectief. Blijkbaar zijn er meer ALO’ers met dezelfde sentimentele gevoelens naar vroeger. 2 weken
geleden heb ik bij een Borrel met andere ALO’ers nog oude verhalen op zitten halen over de ONDO Toernooien
met Michel die als de “Legend” mee deed aan het 1 tegen 1 toernooi, ALO met 2 “Bingo Teams” mee streed om
de prijzen en we als ALO een bepalende factor waren het hele weekend (kan ook komen door de enorme legertent
waarin we sliepen….). Wat ik maar wil zeggen is dat ALO meer is dan alleen een club om te sporten, het is een
omgeving waar je herinneringen maakt die je dus blijkbaar je hele leven met je meedraagt. Op diezelfde borrel
hoorde ik overigens dat iemand Bertus (jarenlang vaste openingsact op de Playbackshow met AC/DC) had zien
lopen, het gaat dus nog goed met hem “Is Everybody Happy!!”

Wat mij zorgen maakt als “oude man” is dat die momenten die herinneringen maken een beetje aan het afstompen
zijn, de jus op de aardappels mist, de geest lijkt soms een beetje uit de fles. Dat kan je accepteren maar veel beter is
om dat niet te doen. Waarom laten het gebeuren dat een Playbackshow niet doorgaat??. We kunnen de jeugd de
schuld geven dat ze niet elk 6 nummers van Kinderen voor Kinderen zingen , maar we kunnen ook gewoon gek
doen, zelf de stoute schoenen aantrekken en zelf mee doen aan het maken van mooie herinneringen. We kunnen
ook met wat enthousiastelingen Live het Songfestival op ALO gaan kijken, why not??, we kunnen ook 2 x per jaar
een Pub Quiz organiseren i.p.v. 1 x per jaar na het vrijwilligersfeest…. alles kan maar het ook echt doen dat is een
volgende stap, want dat moeten we echt helemaal zelf doen. De kaboutertjes organiseren niks, het organiseren dat
doen we als ALO zelf en dan komen de herinneringen vanzelf.

Helpt een doeltreffer daarbij?, geen idee natuurlijk, maar ik daag bij deze iedereen uit om mee te gaan denken hoe
we elk seizoen ALO herinneringen kunnen maken waar dan over 40 jaar nog over geschreven en gesproken wordt.
Ga ook jij die uitdaging aan??

Oh ja, die contributieverhoging, dat is niet mijn pakkie aan maar was hopelijk wel een trigger voor jou om dit stuk
te lezen.

Bedankt voor het lezen (en reageren hieronder mag uiteraard ook).

 (38)
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ALO 2 in de finale Nederlands kampioenschap en bijna een feestje
voor de junioren (1974)

door Martijn van Wensveen

Sorry, het is even geleden dat ik een stukje over de ALO historie maakte. Feestdagen en andere drukke bezigheden
… Maar hierbij weer 2 stukjes historie!

Het is 1974. ALO 2 wist het tot een kampioenschap te brengen. Na dit kampioenschap moest er nog bepaald
worden wie zich kampioen Rijndelfland mocht noemen. Dit was het district waar ALO in speelde. Ook hier
eindigden onze reserves als eerste. Het gevolg was dat we naar het Nederlands kampioenschap voor
afdelingskampioenen gingen. In 1974 werd dit gehouden in Hengelo, bij HKC. De resultaten lees je hier:

                                   11 / 25
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In hetzelfde jaar greep ALO 4 naast het micro-kampioenschap (zaalcompetitie):
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Ten slotte een uitnodiging voor een groots ALO-feest op 19 januari (ook 1974). De junioren ging een heuse
platendisco houden. Dit alles onder leiding van de mysterieuze HACLA.
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

 (11)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 12 januari 2020
DKB 1 ALO 1 16 19
HKV / Ons
Eibernest 3

ALO 2 26 11

Ten Donck 1 ALO 5 16 12
HKV / Ons
Eibernest 6

ALO 7 6 7

zaterdag 11 januari 2020
Madjoe 4 ALO 3 10 18
ALO 4 Madjoe 3 9 20
ALO 6 SDO 1 7 18
ALO A1 Valto A2 11 12
ALO A2 Oranje Wit A4 10 6
ALO B1 Valto B2 16 8
Achilles B2 ALO B2 8 16
Nikantes C1 ALO C1 7 3
ALO E1 Die Haghe E1 9 13
KCR E1 ALO E2 14 10
ALO F1 Achilles F2 19 4
ALO F2 HKV / Ons

Eibernest F2
2 11

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 18 januari 2020
13:00 ALO E2 KOAG E2 Ockenburgh Elise Heerema
13:00 ALO F2 Dubbel Zes F1 Ockenburgh Myrthe Booij
14:00 ALO E1 NIO E1 Ockenburgh Nicolette Boersma
14:00 ALO F1 Fortuna / Delta

Logistiek F2
Ockenburgh Blijke Kroezen

14:05 ODO B1 ALO B1 De Hofstede Peter Wijngaards
14:30 Nikantes A1 ALO A2 Het Sportgebouw
15:00 ALO D2 Fortuna / Delta

Logistiek D5
Ockenburgh Owen van de Schilde

16:00 ALO D1 ONDO D3 Ockenburgh Simon Adema
16:45 Meervogels /

Física A2
ALO A1 De Veur

17:00 ALO C1 ODO C2 Ockenburgh Elisa Struijs
17:00 Tempo 5 ALO 4 Limeshallen
18:00 ALO B2 Olympia B2 Ockenburgh Marcel Lakeman
zondag 19 januari 2020
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10:35 DeetosSnel 11 ALO 5 DeetosSnel-hal
13:00 DOT 1 ALO 1 Mondriaan D. v.d. Akker-van

Helvoirt
13:25 Sporting Trigon 5 ALO 7 Drie Oktoberhal
14:35 Sporting Trigon 3 ALO 2 Drie Oktoberhal W. Kes

 (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 18 januari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 19 januari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur tot 1
februari

 Januari 2020
 Wanneer  Wie

21 jan  Aad van Zuidam, Owen van de Schilde
28 jan  Martijn van Wensveen, Marijke Huijsing-Snel

 Februari
4 feb  Verhuist naar de Schilp

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
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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 19 januari 2020, 13:00 uur 
DOT 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK11023 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Mondriaan (De Ruivert 3, Oss)

  ALO 2   zondag 19 januari 2020, 14:35 uur 
Sporting Trigon 3 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  WK13628 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  13:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Drie Oktoberhal (Smaragdlaan 99, Leiden)

 

  ALO 3   ,  uur 

                                   21 / 25

http://www.alo.nu/teampaginas/ar/
http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Spelbepalingen_2014-2015.pdf
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/organisatie/leden/
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11023
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13628
http://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/GroteClubActie20141.jpg


Jaargang 83 nr. 19
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

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

  ALO 4   zaterdag 18 januari 2020, 17:00 uur 
Tempo 5 – ALO 4

 Wedstrijdnr.  WK15257 (R4N)
 Dames  Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Nienke
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nienke, Tara
 Locatie  Limeshallen (Kees Mustersstraat 6, Alphen ad Rijn)

  ALO 5   zondag 19 januari 2020, 10:35 uur 
DeetosSnel 11 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK13437 (S-216)
 Dames  Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  09:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  DeetosSnel-hal (Vorrinklaan, Dordrecht)

  ALO 6   ,  uur 

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

  ALO 7   zondag 19 januari 2020, 13:25 uur 
Sporting Trigon 5 – ALO 7

 Wedstrijdnr.  BK13439 (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=WK15257
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13437
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 Dames  Jennifer, Marije, Misja, Sarissa
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Tinke
 Locatie  Drie Oktoberhal (Smaragdlaan 99, Leiden)

  ALO A1   zaterdag 18 januari 2020, 16:45 uur 
Meervogels / Física A2 – ALO A1

 Wedstrijdnr.  WK16865 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  15:15 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  De Veur (Prismalaan 40, Zoetermeer)

  ALO A2   zaterdag 18 januari 2020, 14:30 uur 
Nikantes A1 – ALO A2

 Wedstrijdnr.  BK18347 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Het Sportgebouw (Campusplein 8, Hoogvliet)

  ALO B1   zaterdag 18 januari 2020, 14:05 uur 
ODO B1 – ALO B1

 Wedstrijdnr.  WK19333 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Charley
 Coach  Arthur
 Verzamelen  12:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  De Hofstede (Hofsingel 93, Maasland)

  ALO B2   zaterdag 18 januari 2020, 18:00 uur 
ALO B2 – Olympia B2

 Wedstrijdnr.  BK20266 (B-036)
 Dames  Laeta, Linda, 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=WK16865
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK18347
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK19333
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK20266
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 Reserves  
 Coach  Richard
 Verzamelen  17:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO C1   zaterdag 18 januari 2020, 17:00 uur 
ALO C1 – ODO C2

 Wedstrijdnr.  BK21893 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  Jasmine, Ferran, Simcha
 Coach  Esther
 Verzamelen  16:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Sienna
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 18 januari 2020, 16:00 uur 
ALO D1 – ONDO D3

 Wedstrijdnr.  BK24742 (D-050)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO D2   zaterdag 18 januari 2020, 15:00 uur 
ALO D2 – Fortuna / Delta Logistiek D5

 Wedstrijdnr.  BK24766 (D-063)
 Dames  Janne, Lotta, Lotte, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Leo, Tommy, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E1   zaterdag 18 januari 2020, 14:00 uur 
ALO E1 – NIO E1

 Wedstrijdnr.  BK28960 (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=BK21893
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK24766
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28960
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 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E2   zaterdag 18 januari 2020, 13:00 uur 
ALO E2 – KOAG E2

 Wedstrijdnr.  BK28988 (E-086)
 Dames  Ilse, Lucia, Rosalie
 Heren  Milan, Renzo
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Tommy
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F1   zaterdag 18 januari 2020, 14:00 uur 
ALO F1 – Fortuna / Delta Logistiek F2

 Wedstrijdnr.  BK33376 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F2   zaterdag 18 januari 2020, 13:00 uur 
ALO F2 – Dubbel Zes F1

 Wedstrijdnr.  BK33368 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke, Sophia, Stella
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 (282)
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