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Van de redactie

door Redactie

En weer werd er een hoge horde genomen door ALO 1 op weg naar… wellicht het kampioenschap. DOT uit Oss gaf
55 minuten flink partij maar was toch niet opgewassen tegen het tactische plan van Marco en Teun, de perfecte
uitvoering hiervan door ALO 1 inclusief wissels en ALO’s uitstekende fitheid waardoor op het laatst het verschil
werd gemaakt. Dick was mee als chauffeur en heeft daar wel het een en ander over te vertellen… ALO 1 staat nu 4
punten los van nummers 2 Phoenix en datzelfde DOT en is still going strong. Komende zondag komt het
Amsterdamse Sporting West op bezoek dus is het zaak met zoveel mogelijk supporters ALO naar de volgende
overwinning te juichen.
Dat kan ALO 2 overigens ook wel gebruiken, want dat zij het moeilijk hebben moge inmiddels duidelijk zijn. Zij
spelen komende zondag direct voor het eerste, eveneens tegen Sporting West, dat puntloos naast ALO op de
ranglijst bivakkeert. Dus nogmaals, kom met z’n allen ALO zondag aanmoedigen! Waar zijn trouwens die geinige
spandoeken gebleven?

Komende zaterdag een gedecimeerd programma, veel ploegen zijn vrij, maar wel vanaf 1 uur vier thuiswedstrijden
in ons eigen vertrouwde Ockenburgh. Achtereenvolgens ALO B1, ALO A1, ALO 6 en ALO 4 (tot een uurtje of
half zes) mogen hun kunsten vertonen voor het hooggeëerd publiek. Ook bij deze ploegen zouden die leuke
spandoeken trouwens zeer tot hun recht komen. Komende zondag, na twee zondagen met louter uitwedstrijden, dan
weer een soort van SuperSunday in Ockenburgh. Na ALO 7 (1 uur) en ALO 5 (iets na tweeën) zoals gezegd de
selectie tegen Sporting West. Eerst het tweede om 15:20 uur, dat gaat proberen die vermaledijde rode lantaarn te
overhandigen aan de bezoekende Amsterdammers en om net na half vijf ALO 1, dat de ongeslagen status wil
behouden.

Verder in dit nummer:

Ockenburgh begin februari niet beschikbaar; alternatieve trainingstijden
ALO in de 80-jarige oorlog? De Spanjaarden komen
Jaah! Je kunt je vanaf nu weer opgeven voor ALO-kamp 2020 in Appelscha!
Wie is Adje Interim? Alleen al het feit dat er weer een verslag (van ALO F2) is geeft een duidelijke
aanwijzing…
En een leuk verslag over een zeer spannende wedstrijd in het Brabantse land

In petto:

 Januari 2020
31 jan   vr  21:00 u Verjaardagsreceptie ALO
  Februari
1 feb   za  ALO 114 jaar

 

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Januari 2020
23 jan  Remco den Hartog (25), Lotta Visscher (10)
25 jan  Dania Heijdra (15)
31 jan  Herman Hoffman (40)

 Februari
1 feb  ALO (114)
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DURF JIJ IN 2020 MEE OP ALO-KAMP??

door lakem006

Vorig jaar durfden een flink aantal A,B,C,D, E en Fjes mee. Durf jij dit jaar mee? We gaan weer naar Appelscha.
Bij velen wel bekend. Dit is al de 4e keer dat we er naar toe gaan als ik het een beetje goed heb bijgehouden. Met
een hele grote speelweide, veel speeltoestellen, bos bijna tegen het kamphuis aan een van onze aller mooiste
kamphuizen. Dit wil je echt niet missen. Vanaf heden kun je je weer opgeven. KLIK HIER OM JE OP TE GEVEN
.

Wanneer gaan we dan??? De datum is van zaterdag 18-7-2020 t/m vrijdag 24-7-2020

KLIK HIER om te zien hoe het er in Appelscha uit ziet.

KLIK HIER om de foto’s van 2019 nog eens te bekijken en te zien hoe leuk het toen was.

KLIK HIER om te zien wie zich al hebben aangemeld!

Geef je snel op!!!!!! Tot kamps.

De Promissie

 

 (66)
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http://www.nijsingh.info/
https://www.flickr.com/photos/hkcalo/albums/72157709661214071
https://www.alo.nu/kamp-2020/
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Ockenburgh NIET beschikbaar van din 4-2 t/m zat 8-2

door Arthur Tjoa

Van dinsdag 4 feb t/m zaterdag 8 feb is sporthal Ockenburgh NIET beschikbaar ivm een evenement. In die periode
zullen we dus moeten uitwijken. Zaalruimte in Den Haag is schaars, maar gelukkig hebben we in die periode nog
wel wat kleinere zalen in de Sportcampus in het Zuiderpark kunnen bemachtigen. Globaal ziet het er als volgt uit
die week:

Maandag 3-2: Ockenburgh gewoon beschikbaar van 18:00 tot 20:00

Voor de dagen daarna moeten we uitwijken en hebben we beschikbaar:

Dinsdag 4-2 Sportcampus gymzalen B + C, 19:00 tot 22:30

Woensdag 5-2 Sportcampus gymzaal B, 19:00 tot 22:00

Donderdag 6-2 Sportcampus gymzalen C + D , 20:00 tot 22:00

Vrijdag 7-2 Sportcampus gymzaal A 18:00 tot 20:00

De grootte van een zaal is kleiner dan een gewone zaal. En ook de tijden wijken wat af. Op woensdag missen we
bijvoorbeeld het vroege uur. Maar op de vrijdag hebben we wel weer extra. Nb: als alternatief kunnen ploegen er
natuurlijk ook voor kiezen om ‘gewoon’ buiten te trainen op het veld.

Komende week zal na overleg met alle trainers duidelijk zijn welke ploeg waar precies traint.

De thuiswedstrijden op zaterdag 8 februari vinden dus ook NIET in Ockenburgh plaats, maar in de Gaslaan!

Komende week dus meer info.

Voor alle vragen of opmerkingen: tc@alo.nu

 (7)
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De spanjaarden komen!

door Martijn van Wensveen

In augustus 1980 was ALO in rep en roep. We gingen een feestjaar starten, ALO werd op 1 feb. 1981 namelijk 75
jaar! De aftrap werd gecombineerd met het nog niet met HKV gefuseerde Ons Eibernest. Zij vierden in 1980 het
60-jarige bestaan.

De aftrap van het feestjaar zou bestaan uit een toernooitje met een internationaal tintje. Maar om nu voor 1 dag een
aantal spelers uit het verre Spanje te halen, dat ging wat ver. Het zou een hele week worden:

Er werd begonnen met eten op ALO en de tweede dag was er een dagje Madurodam:
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Tussendoor volgden natuurlijk diverse bijeenkomsten en feestjes. Op vrijdagavond was er een erewedstrijd op
ALO:
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Een foto van de Spaanse coach met een vaantje van de erewedstrijd op ALO (het vaantje zelf heb ik ook in het
archief gezien!)

Op zondag was het internationale toernooi. Deelnemers:   
– ALO-ploeg
– Ons Eibernest-ploeg
– Spaanse ploeg
– Een ploeg met internationale coaches
– Een haagse ploeg

De Spaanse ploeg:
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Wedstrijdbeelden van ALO tegen 2 onbekende ploegen
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Na afloop werd in de kantine van Ons Eibernest aan de Aagje Dekenlaan natuurlijk van alles uitgereikt. Ook hier is
ALO-voorzitter Harry Venslaar weer in actie:
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Tot slot werd er nog afscheid genomen. Hier op de foto het vertrek. Met waarschijnlijk voor de Spaanse ploeg en
achter herken ik diverse ALO’ers als Riet en Jos Coeland en Tim en Bert Kuijpers. Helaas laat de kwaliteit van
deze laatste foto nog iets te wensen over.
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

PS: Het leuke van het bovenstaande stukje is dat mij de onderlinge samenhang pas later duidelijk werd. Ik had een
losse poster, de foto van de bus en de ploegenfoto van de Spaanse ploeg. Later kwamen daar wat wedstrijdbeelden
bij. Ook de foto van de coach met het vaantje kwam ineens boven water. Pas nadat ik in een fotoalbum het
programma en foto’s van het uitje naar Madurodam zag kon ik alles aan elkaar knopen.

 (26)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 19 januari 2020
DOT 1 ALO 1 21 23
Sporting Trigon 3 ALO 2 23 13
DeetosSnel 11 ALO 5 11 21
Sporting Trigon 5 ALO 7 10 12
zaterdag 18 januari 2020
Tempo 5 ALO 4 16 12
Meervogels /
Física A2

ALO A1 23 19

Nikantes A1 ALO A2 11 9
ODO B1 ALO B1 7 11
ALO B2 Olympia B2 10 4
ALO C1 ODO C2 5 10
ALO D1 ONDO D3 6 3
ALO D2 Fortuna / Delta

Logistiek D5
1 11

ALO E1 NIO E1 31 1
ALO E2 KOAG E2
ALO F1 Fortuna / Delta

Logistiek F2
12 9

ALO F2 Dubbel Zes F1 3 15

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 25 januari 2020
09:00 Nieuwerkerk F3 ALO F1 De Kleine Vink Rene te Witt
13:00 VEO D1 ALO D1 Essesteyn Bjorn, B. Busscher, B
13:00 ALO B1 Meervogels /

Física B2
Ockenburgh Corne Pronk

14:00 ALO A1 Luno A1 Ockenburgh
15:00 Phoenix D3 ALO D2 Oosterpoort
15:10 ALO 6 Paal Centraal 5 Ockenburgh Elmer Tiebackx
16:20 ALO 4 Dijkvogels 4 Ockenburgh Rob Dijkhuizen
zondag 26 januari 2020
13:00 ALO 7 KZ Danaiden 11 Ockenburgh Richard Wensink
14:10 ALO 5 KZ Danaiden 8 Ockenburgh Patrick ten Hoorn
14:45 Fortuna / Delta

Logistiek 5
ALO 3 Fortuna-hal

15:20 ALO 2 Sporting West 2 Ockenburgh Jan Harm Brouwer
16:35 ALO 1 Sporting West 1 Ockenburgh R. van Gorkum
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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 25 januari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 26 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

28 jan  Martijn van Wensveen, Marijke Huijsing-Snel
 Februari

4 feb  Verhuisd 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 26 januari 2020, 16:35 uur 
ALO 1 – Sporting West 1

 Wedstrijdnr.  WK12261 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 2   zondag 26 januari 2020, 15:20 uur 
ALO 2 – Sporting West 2

 Wedstrijdnr.  WK15945 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  14:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 

  ALO 3   zondag 26 januari 2020, 14:45 uur 
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Fortuna / Delta Logistiek 5 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK13761 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Fortuna-hal (Schoemakerstraat 342, Delft)

  ALO 4   zaterdag 25 januari 2020, 16:20 uur 
ALO 4 – Dijkvogels 4

 Wedstrijdnr.  WK15337 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 5   zondag 26 januari 2020, 14:10 uur 
ALO 5 – KZ Danaiden 8

 Wedstrijdnr.  BK14020 (S-216)
 Dames  Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 6   zaterdag 25 januari 2020, 15:10 uur 
ALO 6 – Paal Centraal 5

 Wedstrijdnr.  BK16018 (S-037)
 Dames  Marleen, Nicolette, Séverine, Tinke
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Emiliya
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 7   zondag 26 januari 2020, 13:00 uur 
ALO 7 – KZ Danaiden 11

 Wedstrijdnr.  BK14017 (S-218)
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 Dames  Jennifer, Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 25 januari 2020, 14:00 uur 
ALO A1 – Luno A1

 Wedstrijdnr.  WK17685 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A2   ,  uur 

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

  ALO B1   zaterdag 25 januari 2020, 13:00 uur 
ALO B1 – Meervogels / Física B2

 Wedstrijdnr.  WK19341 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  
 Coach  Arthur
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  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   zaterdag 25 januari 2020, 13:00 uur 
VEO D1 – ALO D1

 Wedstrijdnr.  BK24884 (D-050)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  12:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Essesteyn (Elzendreef 24, Voorburg)

  ALO D2   zaterdag 25 januari 2020, 15:00 uur 
Phoenix D3 – ALO D2

 Wedstrijdnr.  BK25977 (D-063)
 Dames  Janne, Lotte, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Leo, Tommy, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  13:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotta Reserveshirts !
 Locatie  Oosterpoort (Zanzibarplein 20, Zoetermeer)

  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   zaterdag 25 januari 2020, 09:00 uur 
Nieuwerkerk F3 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK34547 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  07:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Kleine Vink (Steenbakkerij 2, Nieuwerkerk ad IJssel)

  ALO F2   ,  uur 

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

 (282)

_______________________________________________
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Wederom een dagje Oss: ALO DOT te slim af

door Redactie

En alweer reed ik naar Oss voor een wedstrijd van het eerste. Deze keer met een auto vol spelers. Casper had
gevraagd of ik wilde rijden, het was zijn beurt, maar hij presteert minder na zelf een lange autorit te hebben
gemaakt. Op voorwaarde dat hij een goede wedstrijd zou spelen ben ik akkoord gegaan. En goed presteren deed hij,
zoals het hele team goed presteerde. Vooraf waren er wel wat twijfels. Immers DOT stond tweede en op het veld
werd er maar ternauwernood gewonnen. En nu zonder Elise en Collin… Vooraf werd duidelijk dat ook de coaches
er niet zo zeker van waren, maar zij hadden wel een strijdplan inclusief wisselschema paraat en dat zou later zeer
belangrijk blijken.

ALO begon goed door in de eerste aanval meteen te scoren en een 0-1 voorsprong te nemen. Dat was meteen ook
voor lange tijd de laatste keer. DOT nam het initiatief en een 3-1 voorsprong. Wat ALO ook probeerde steeds als
ALO terug kwam tot 1 punt scoorde DOT weer. Vlak voor rust bij 9-7 miste ALO 2 mooie kansen op 9-8, DOT
profiteerde en nam een 3-puntenvoorsprong. Het moet gezegd dat de wedstrijd verder goed in evenwicht was. ALO
had alleen meer moeite met scoren, creëerde meer kansen maar DOT rondde gewoon beter af. Invallers Marit en
Raven hielden overigens prima stand, mijn complimenten. DOT nam direct na rust zelfs een 4-puntenvoorsprong
en dus begon ik ‘m toch wel een beetje te knijpen. Maar toen begon het grote wisselwerk. Martijn er in op de plek
van Casper en Casper naar het andere vak voor Raven. DOT keek toe en liet alles bij het oude. ALO vocht terug en
langzaam maar zeker werd de achterstand weggewerkt. Bij 19-19 kwam ALO voor het eerst weer op gelijke hoogte
en dat was met ik denk nog zo’n 5 minuten op de klok. DOT weer op voorsprong maar ALO had beet en liet niet
meer los. Eerst gelijk en toen eindelijk voor het eerst sinds de eerste minuut weer voor, 20-21. DOT is een taaie
ploeg en gaf niet op maar op de 21-22 en 21-23 hadden ze geen antwoord meer. Toen iedereen dacht dat het nog 1
minuut spelen was gaf de scheids doodleuk aan dat het nog 3,5 minuten was. Oeps, dat was even schrikken maar
ALO speelde het prima uit. DOT veel te gehaast en de laatste anderhalve minuut is de bal helemaal niet meer uit de
aanval weggeweest. De scheids was deze dag in prima vorm en floot een goede wedstrijd, ook volgens de
verliezers. Opnieuw is gebleken dat ALO meestal fitter is dan de tegenstander en had daar ook deze keer weer in
het laatste deel van de wedstrijd profijt van. DOT kon het op het laatst gewoon niet meer bijbenen. Ook op het
wisselen van ALO had DOT geen antwoord. De coach had geen plan en waarschijnlijk ook niet de mensen op de
bank. Onze invallers daarentegen, ook Lucie maakte minuten, bleken gewoon mee te kunnen, onze oude krijger
Martijn natuurlijk niet te vergeten. ALO wint al een hele poos op rij alle wedstrijden en dat begint de ploeg nu ook
echt uit te stralen: Wij zijn de beste, kom maar op. Bij DOT was dat ook merkbaar, toen ALO weer langszij kwam
was het te horen ‘nee hè, toch niet weer”. Ja hoor, wel dus. Volgende week Sporting West, kom maar op. En dat er
maar veel publiek komt, ze verdienen het.

Dick

 (93)
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F2 in 2020

door lakem006

Tijdens een gesprekje bij het kerstdiner kwam er ter sprake dat er tot einde van het seizoen een coach voor de F2
nodig was. Een hele leuke groep kinderen werd gezegd. Nou de nieuwe coach tot de zomervakantie zei JA. Zijn
naam is Ad, Ad Interim (beter bekend als Marcel…). Ad zou het varkentje wel wassen zoals dat heet. Bekend is dat
deze coach niet echt heel goed is met namen. Loïs werd al gauw Sophie en  Ravi was ineens dinges, of jongetje hoe
heet je ook al weer. Gelukkig waren de aanwezige F2ers zo lief om er niets van te zeggen. Maar goed het gaat niet
om de coach maar om de spelers en speelsters van de F2. Allemaal superlieve kinderen natuurlijk. Na een lange
pauze mochten ze dan 11 januari 2020 eindelijk weer korfballen. Kinderen en coach hadden er zin in. Even wennen
aan elkaar maar dat ging super snel.

Onze eerste wedstrijd was tegen HKV/OE F2. Loïs, Nieke, Sophie, Ravi en Casper waren bij deze wedstrijd het
team waar ALO F2 het mee zou doen. Casper zijn eerste wedstrijd. Casper mocht beginnen langs de kant maar al
snel mocht de superspeler erin en stond ALO met 5 spelers. Hoeveel de stand dan is verklappen we niet. Maar de
superspeler komt bij 3 verschil in het veld…. Het grotere en sterke Eibernest bleef scoren. Gelukkig deed ALO ook
heel erg zijn best. Maar moeilijk als alle kinderen groter zijn. Toch weet ook ALO te scoren. Na goed samenspelen
van de F2ers staat Loïs bij de korf en gooit de bal erin. YES ALO ook een keer gescoord. Het staat inmiddels 1
tegen iets meer. Maar gelukkig scoren we nog een keer. Ditmaal Ravi die de bal mooi door de korf weet te
schieten. Helaas blijft het daarbij. We verliezen dan ook met 2 tegen iets meer.  Na de wedstrijd zijn er altijd nog de
strafworpen. En wat zijn we daar goed in. Die wonnen we met 7-0. Dus we hebben toch een klein beetje gewonnen.

Onze 2e wedstrijd is tegen Dubbel Zes F1. We spelen met weer dezelfde 5 spelers. Dubbel Zes heeft een zeer goeie
ploeg die een paar heel grote spelers/sters heeft. Binnen een paar minuten staan we al met 5 spelers in het veld (u
weet wel, 3 punten verschil, superspeler erin). Deze heeft ook weer de hele wedstrijd mogen meespelen……
Gelukkig scoren we ook doordat Ravi de bal er mooi in gooit. Na 10 minuten staan we 1 – 8 achter. Even
doorrekenen betekent dat ongeveer 25 doelpunten tegen na 40 minuten. Maar nee, dat gaat ALO niet goed vinden.
Zover laten we het niet komen natuurlijk. We gaan steeds beter verdedigen en lopen steeds vaker, beter en harder
achter onze tegenstander aan. Nieke weet dan na een paar doelpunten van Dubbel Zes ook te scoren. We hebben er
al 2, net als de week ervoor. Misschien nog een scoren….? Ondanks dat Dubbel Zes vaak weet te scoren is het niet
meer zo als de eerste 10 minuten. De F2 bleef hard werken desondanks dat de tegenstander inmiddels met 2-14
voor stond. ALO ging voor een derde doelpunt en ja hoor, die komt er ook. Loïs scoort de 3e van de wedstrijd voor
ALO. Na dit doelpunt scoort Dubbel Zes er nog 1. Eindstand 3-15. In de eerste 10 minuten 8 tegen. In de daarop
volgende 30 minuten maar 7. Lijkt mij een verbetering. De strafworpen winnen we met 3-2. Ook hier winnen we
toch weer een klein beetje.

Volgende wedstrijd gaan we weer hard werken en kijken hoeveel we er kunnen scoren. En misschien ook wel
minder doorlaten. We hebben er in ieder geval heel veel zin in. Overigens zijn dit wel de nummer 1 en 2 in de
competitie, wie weet verrassen we nog wel een keertje.

Namens de toppers: Loïs, Nieke, Sophie, Ravi en Casper

Ad Interim

 (39)
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