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Van de redactie

door Redactie

Gelukkig wist ALO 1 afgelopen zondag nog net op tijd te ontsnappen uit de zelfgegraven kuil tegen middenmoter
Sporting West. De eerste helft was er niets aan de hand, sterker nog, er werd lustig op los gescoord door onze
helden en de gelaten Amsterdammers deden slechts half mee waardoor er na 30 minuten een geruststellende 12-6
ruststand op het scorebord stond. Of er al in de rust gegraven werd aan die kuil of pas daarna en door wie is niet
helemaal duidelijk, maar feit is dat ALO nog slechts twee(!) keer wist te scoren in de 2e helft waar de steeds
enthousiastere Mokummers ongeveer bleven doen wat ze de hele tijd al deden, nl. 6 à 7 keer scoren. Resultaat:
schier ondraaglijke spanning, publiek nagelbijtend op de tribune maar gelukkig saved by the bell en toch weer 2
punten in de tas. Lekkâh! Gaat je als meelevend publiek niet in de koude kleren zitten…
ALO 2 had dat overigens óók net gedaan, 2 punten in de (verder nog lege) tas stoppen. Tegen een gelijkwaardig
Sporting West werd een aanvankelijk opgelopen achterstand al voor rust omgebogen in een kleine voorsprong,
waarna die de tweede helft keurig geconsolideerd en zelfs iets uitgebouwd werd met enige hulp van hogerhand
(Casper & Roy). De eerste punten smaken altijd het lekkerst, zeker als ze het gevolg zijn van een uitstekende
wedstrijd en goed spel. Goed gedaan ALO 2! Zo komen er nog wel meer puntjes binnen.

En dan komend weekend. Zoals bekend is ALO op 1 februari 1906 opgericht, hetgeen betekent dat de 114e
verjaardag aanstaande is. Een ieder die ALO een warm hart toedraagt wordt door het bestuur uitgenodigd dat a.s.
vrijdag mee te komen vieren. Hier nog eens die uitnodiging…

Zaterdag, op de verjaardag van ALO dus, zoals gebruikelijk vanaf 1 uur (E1, E2, F2) thuiswedstrijden in
Ockenburgh tot een uurtje of zes (ALO A1, aanvang 17:00 uur).
Na afgelopen zeer goed bezochte Super Sunday komende zondag weer vier wedstrijden thuis. Traditioneel bijt
ALO 7 het spits af om 1 uur, waarna achtereenvolgens ALO 3 (14:10 u), ALO 2 (15:20u) en ALO 1 om iets na half
vijf in actie komen. De eerste wedstrijd won ALO dik van DKV/Victoria dus we hopen nu weer op een beetje
relaxte wedstrijd voor het publiek ? Het belooft weer een heet zondagje te worden!

Verder in dit nummer:

Uitnodiging voor de verjaardag van ALO a.s. vrijdag
Aankondiging voor het coole Après-ski Fest 6 maart
Nogmaals: Ockenburgh niet beschikbaar voor ALO komende week van dinsdag t/m zaterdag meldt de TC
De TC zoekt ook nog een scheidsrechter voor ALO B2 volgende week
Donderdag 20 februari is er weer ALO Café
Een korte update van de KC o.a. over het nieuwe kassasysteem
Wat? Brand bij HBS? Ontsteltenis, schrik, totdat de auteur duidelijk wordt: Martijn, dus het is gelukkig al
een tijdje (87 jaar) geleden…
En weer twee verslagen deze week: Marcel heeft de smaak te pakken en vertelt deze keer hoe ALO 5 nog
net de bietenbrug op ging tegen KZ Danaïden en…
…ook Dick laat weer van zich horen over hoe ALO 1 weer met een nieuw winstscenario experimenteert…

In petto:

 Januari 2020
31 jan  vr  21:00 u Verjaardagsreceptie ALO

  Februari
1 feb  za  ALO 114 jaar
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20 feb  do  ALO Café

 

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Januari 2020
31 jan  Herman Hoffman (40)

 Februari
1 feb  ALO (114)
6 feb  Tessa Lansing (31)
7 feb  Annemarie Kuijpers (61)
8 feb  S Herschel (18)
9 feb  Kayo Schmale (29), Joris de Jager (16)

 (290)
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Vrijdag 31 januari viert ALO 114-jarig bestaan

door Redactie

Aanstaande vrijdag, 31 januari, is het al zover; dan vieren we de verjaardag van onze vereniging!

We nodigen 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
(oprichtingsdatum 1 februari) 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’s Robbie & Erik dus de voetjes kunnen van de vloer!

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

Namens het ALO-bestuur,
Owen vd Schilde

 (16)
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Ockenburgh NIET beschikbaar van din 4-2 t/m zat 8-2 - UPDATE

door Arthur Tjoa

Vorige week al uitgebreid gemeld op de site: van dinsdag 4 feb t/m zaterdag 8 feb is sporthal Ockenburgh NIET
beschikbaar ivm een (shooting)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. 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. Het schema 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:

4 feb, dinsdag: Sportcampus gymzalen B + C , 19:00 tot 22:30
Zelfde indeling als normaal:

19.00 uur (B),
20.00 uur (A),
21.00 uur (selectie)

5 feb woensdag: Sportcampus gymzaal B 19:00 tot 22:00
Indeling min of meer gelijk:

19.00 uur (D),
20.00 uur (5,7,R),
21.00 uur (3,4). Met 1 zaal zal het alleen wel wat krap zijn.

6 feb donderdag:Sportcampus gymzalen C + D 20:00 tot 22:00
Uren komen wat ongelukkig uit:

20.00 uur: selectie
7 feb vrijdag: Sportcampus gymzaal A 18:00 tot 20:00

Indeling:
18.00 uur (C ),
19.00 uur A

Paar ploegen gaan volgende week het veld op (bikkels), de allerjongsten trainen volgende week 1x (op maandag).
Raadpleeg bij twijfel voor de zekerheid je trainer.

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

Voor alle vragen of opmerkingen: tc@alo.nu

 (8)
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Scheidsrechter gezocht

door Arthur Tjoa

Toch nog een open wedstrijd: voor volgende week zaterdag (8 feb) zoeken we voor de wedstrijd van ALO B2 nog
een scheidsrechter.

Zat 8 feb, aanvang 9.00 uur, sporthal Gaslaan, ALO B2 – Die Haghe B2.

Wie helpt ons uit de brand? Graag reactie naar tc@alo.nu

 

 (4)
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Nieuws van de KC

door Sander

Hierbij weer even een korte update vanuit de Kantine-Commissie over de volgende zaken:

–          Status nieuwe kassa

–          Terugblik klaverjasavond

–          Koningsdag

–          Oranje-wedstrijden EK voetbal

–          Gewijzigde inkoopprijzen per 1-1-2020

–          Roosteren kantinediensten veldseizoen

–          Reorganisatie fusthok

Nieuwe Kassa

Sinds 2 weken is de nieuwe kassa geïnstalleerd, uiteraard even wennen maar in het gebruik veel vriendelijker. De
TV op de bar is nu ook geactiveerd voor promotiedoeleinden.

Klaverjassen

Op 17 januari streden 32 enthousiastelingen (16 koppels) in een nieuwe opzet (6 rondjes van 8 giftjes) om de
ereplaatsen. De scores varieerden per ronde van 300 tot bijna 1200 punten en uiteindelijk trokken Chris Hermans
en zijn moeder Annie aan het langste eind en waren de verdiende winnaar. Winnaars waren er ook bij de
afsluitende Tombola, want dat kan je wel aan Ton Schmale overlaten, prijzen in overvloed. Dankzij de tomeloze
inzet van Aad achter de bar bleef het nog lang gezellig!

Er volgt dit seizoen nog een herkansing, datum volgt!

Koningsdag 2020

Ook dit jaar zal ALO weer open zijn met Koningsdag, naast gezelligheid ook een mooie omzetimpuls, waar we
hopelijk weer van vele vrijwilligers gebruik kunnen maken.

 EK Voetbal op ALO

De 3 poulewedstrijden van het Nederlands elftal kunnen op ALO op groot scherm bekeken worden, dus noteer deze
data maar vast in je agenda:

–          Zondag 14 Juni: 21.00 uur

–          Donderdag 18 Juni: 21.00 uur
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–          Maandag 22 Juni: 18.00 uur

Gewijzigde inkoopprijzen per 1-1-2020

 In samenspraak met het bestuur wordt gekeken of onze gewijzigde inkoopprijzen moeten leiden tot aanpassing van
de verkoopprijzen in onze kantine. Mocht dit het geval zijn dan zal de vereniging tijdig worden geïnformeerd.

Roosteren kantinediensten veldseizoen

Zodra het wedstrijdschema bekend is zullen we weer een leeg rooster delen met alle leden en ouders van leden
zodat iedereen zich weer kan inschrijven voor de bardiensten. We onderzoeken tevens de mogelijkheden om dit te
combineren met het scheidsrechtersoverzicht dat op dezelfde wijze door de TC wordt gedeeld.

Reorganisatie fusthok

Er is overleg geweest met de verschillende commissies en er is een nieuwe indeling/verdeling gemaakt. Het is nu
even wachten tot de “Opa’ s” wat aanpassingen hebben gedaan en dan kunnen de commissies gaan indelen.

 (23)
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ALO Café: donderdag 20 februari

door Sander

Op donderdag 20 februari opent ALO wederom haar deuren voor het ALO café.

Je kan gezellig komen om:

Drankje te drinken
Slap te ouwehoeren
Ajax en AZ te kijken
Potje te beerpongen
Potje te klaverjassen
Potje te dobbelen,
Potje te mahjongen,
Potje te Risken of monopoly spelen (wel zelf meenemen aub)
…….

Of gewoon bijkletsen aan de bar, kortom, iedereen is van harte welkom.

 (10)
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Après-ski Fest!

door Sven Kuijpers

Hallo lieve ALO’ers,

Januari is bijna voorbij en de dagen zijn vaak nog behoorlijk koud. Helaas is er in Nederland nog steeds geen
sneeuw gevallen… Dit betekent dus dat er heel wat wintergezelligheid ontbreekt. Echter, aangezien veel mensen op
wintersport zijn geweest, liggen de skikleren waarschijnlijk nog binnen handbereik.
Stop je skikleren nog niet in de kast, maar zoek alvast een goede outfit uit. Want op 6 maart komt de AC weer met
een geweldig feest. Het thema voor dit feest is: APRÈS-SKI!!
Natuurlijk zijn ook bij dit feest weer de zeer geliefde Aloha-cocktails aanwezig.

Zoals altijd is het feest 18+ en duurt het feest tot 02:00 uur, vanaf 20:00 uur. Wanneer je voor 21:00 uur binnen
bent, krijg je een verrassingsdrankje en zijn er aan de bar voordeligere prijzen voor cocktails en andere dranken!!
Neem gerust een vriend, vriendin of familielid mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!

Hopelijk zien we jullie allemaal op 6 maart vanaf 20:00 uur

Groetjes, de AC

 (12)
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Brand bij HBS - ALO ontruimd!

door Martijn van Wensveen

HBS jubileerde: ter ere van het 40-jarig bestaan werd een voetbalwedstrijd gehouden tussen HBS en een gemengd
Haags voetbalteam. Het was rust, een deel van het publiek ging een stukje wandelen, de rest bleef op de tribune.
Plotseling werd er brand ontdekt. Het vuur greep snel om zich heen en tot overmaat van ramp werkte de brandspuit
van Houtrust niet. Het gevolg was een flinke brand. Een groot deel van de tribune brandde af.

Het is 10 september 1933 een dag later staan de kranten er vol van:
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Hier is een link naar het volledige artikel. Ik heb het gevonden in www.delpher.nl een schitterende bron voor
origineel nieuws! Er is op Delpher nog veel meer te vinden rond deze brand, zelfs de discussie of de verzekering
het wel zou dekken. Zoek maar eens op Houtrust brand en beperk je resultaten op 1933.
Maar goed, genoeg reclame voor het goede werk van de Koninklijke Bibliotheek (waar ik zelf werk) …

Waarom deze anekdote – wat heeft dit met ALO te maken? Deze tribune lag in het verlengde van de Houtrustlaan.
Op de foto is dat goed te zien:
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Op de voorgrond van bovenstaande foto is een groot veld te zien, met er omheen een tribune. Dit is het voetbalveld
van HBS op Houtrust. Er net achter is de Houtrustlaan. Links ligt de Sportlaan. Halverwege rechts, grenzend aan
het bos is de Laan van Poot. De rest van de foto toont dus de Vogelwijk. In het midden van de tribune die
evenwijdig ligt aan de Houtrustlaan is een apart gebouwtje te zien. Dit was de Koninklijke loge. Van hieruit gezien
rechts ontstond de brand. Het grootste deel van de tribune tot de hoek brandde volledig af. De loge zelf bleef wel
gespaard.

ALO speelde haar wedstrijden tot even voor de oorlog ook op Houtrust. We hadden er zelfs een clubtent. Deze tent
stond echt tegen de HBS-tribune gebouwd. Als op bovenstaande foto de koninklijke loge neemt, je volgt de tribune
naar rechts (het afgebrande deel dus), je gaat de hoek om, dan zie je weer halverwege een iets lichtere vlek. Als je
écht goed kijkt, dan zie je zelfs een gebouwtje staan. Ik heb sterk het vermoeden dat dat nu net de clubtent van
ALO moet zijn. In het grote ALO-archief heb ik deze foto van het clubgebouw:
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Links is dus de HBS-tribune. Het huis rechts op de achtergrond is het hoekhuis Leeuwerikplein en Houtrustlaan. Zo
ver stond ons huisje dan ook niet van deze grote brand. De wedstrijd tegen Achilles (toen Sellicha) was net
afgelopen toen alles in rep en roer was. Het verslag van wat er gebeurde uit het Residentie Sportblad (het tijdschrift
waar ons clubnieuws verscheen):
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Niet alleen bij ALO werd het incident besproken, ook Achilles meldde het in hún clubnieuws:
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 26 januari 2020
ALO 1 Sporting West 1 14 13
ALO 2 Sporting West 2 15 10
Fortuna / Delta
Logistiek 5

ALO 3 22 11

ALO 5 KZ Danaiden 8 15 16
ALO 7 KZ Danaiden 11 9 5
zaterdag 25 januari 2020
ALO 4 Dijkvogels 4 21 13
ALO 6 Paal Centraal 5 9 19
ALO A1 Luno A1 11 21
ALO B1 Meervogels /

Física B2
14 1

VEO D1 ALO D1 7 7
Phoenix D3 ALO D2 10 3
Nieuwerkerk F3 ALO F1 12 14

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 1 februari 2020
11:00 KOAG A3 ALO A2 Groene Wetering
12:15 Valto B3 ALO B2 Vreeloo-hal
13:00 ALO E2 Nieuwerkerk E6 Ockenburgh Nienke Gerlofsma
13:00 ALO E1 Meervogels /

Física E1
Ockenburgh Marit van Mechelen

13:00 ALO F2 Avanti / Post
Makelaardij F3

Ockenburgh Paulien (Kr.) Kroonenburg

14:00 ALO D2 Phoenix D3 Ockenburgh Gijs van de Schilde
15:00 ALO D1 KVS / Maritiem

D2
Ockenburgh Marcel Lakeman

16:00 ALO C1 Nikantes C1 Ockenburgh Pim Spek
16:10 Meervogels /

Física 7
ALO 6 De Veur

17:00 ALO A1 Phoenix A1 Ockenburgh
18:20 Pernix 5 ALO 4 De Zijl
zondag 2 februari 2020
13:00 ALO 7 Die Haghe 6 Ockenburgh Richard Wensink
14:10 ALO 3 HKV / Ons

Eibernest 5
Ockenburgh

15:20 ALO 2 KZ / Thermo4U 6 Ockenburgh R. den Otter
16:35 ALO 1 DKV Victoria 1 Ockenburgh W. Eijgenraam
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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 1 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 2 februari 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  Vanaf 1 februari verhuisd naar v.v. Celeritas

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.

 (307)

_______________________________________________

                                   23 / 31

http://www.nocnsf.nl/iva


Jaargang 83 nr. 21
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

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 2 februari 2020, 16:35 uur 
ALO 1 – DKV Victoria 1

 Wedstrijdnr.  WK11173 (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 2 februari 2020, 15:20 uur 
ALO 2 – KZ / Thermo4U 6

 Wedstrijdnr.  WK13940 (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 2 februari 2020, 14:10 uur 
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ALO 3 – HKV / Ons Eibernest 5
 Wedstrijdnr.  WK13855 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 4   zaterdag 1 februari 2020, 18:20 uur 
Pernix 5 – ALO 4

 Wedstrijdnr.  WK13888 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  16:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Zijl (Paramaribostraat 66, Leiden)

  ALO 5   ,  uur 

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

  ALO 6   zaterdag 1 februari 2020, 16:10 uur 
Meervogels / Física 7 – ALO 6

 Wedstrijdnr.  BK15085 (S-037)
 Dames  Emiliya, Marleen, Séverine, Chelsey
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nicolette Reserveshirts !
 Locatie  De Veur (Prismalaan 40, Zoetermeer)

  ALO 7   zondag 2 februari 2020, 13:00 uur 
ALO 7 – Die Haghe 6

 Wedstrijdnr.  BK13505 (S-218)
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 Dames  Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Jennifer
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 1 februari 2020, 17:00 uur 
ALO A1 – Phoenix A1

 Wedstrijdnr.  WK17449 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  16:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A2   zaterdag 1 februari 2020, 11:00 uur 
KOAG A3 – ALO A2

 Wedstrijdnr.  BK17549 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Yanna
 Heren  Cas, Joris, Julius
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  09:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Julia
 Locatie  Groene Wetering (Groene Wetering, Krimpen ad IJssel)

  ALO B1   ,  uur 

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

  ALO B2   zaterdag 1 februari 2020, 12:15 uur 
Valto B3 – ALO B2

 Wedstrijdnr.  BK20314 (B-036)
 Dames  Laeta, Linda, Sanne
 Heren  Charley, Loek, Simcha, Tim
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 Reserves  Max
 Coach  Richard
 Verzamelen  11:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Noa
 Locatie  Vreeloo-hal (Vellingweg 14, De Lier)

  ALO C1   zaterdag 1 februari 2020, 16:00 uur 
ALO C1 – Nikantes C1

 Wedstrijdnr.  BK22043 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  15:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 1 februari 2020, 15:00 uur 
ALO D1 – KVS / Maritiem D2

 Wedstrijdnr.  BK24917 (D-050)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO D2   zaterdag 1 februari 2020, 14:00 uur 
ALO D2 – Phoenix D3

 Wedstrijdnr.  BK24939 (D-063)
 Dames  Janne, Lotta, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Tommy, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotte, Leo
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E1   zaterdag 1 februari 2020, 13:00 uur 
ALO E1 – Meervogels / Física E1

 Wedstrijdnr.  BK30609 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E2   zaterdag 1 februari 2020, 13:00 uur 
ALO E2 – Nieuwerkerk E6

 Wedstrijdnr.  BK30638 (E-086)
 Dames  Ilse, Lucia, Rosalie
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F1   ,  uur 

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

  ALO F2   zaterdag 1 februari 2020, 13:00 uur 
ALO F2 – Avanti / Post Makelaardij F3

 Wedstrijdnr.  BK34247 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke, Sophia, Stella
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 (283)
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ALO 5 - KZ Danaïden 8

door lakem006

Het was een mooie winterdag in januari. Lara (B1) weer invalster net als vorige week. Toen een ruime winst uit bij
Deetos Snel. Een mooie 11-21 overwinning tegen het 3e staande Deetos. Het 5e zelf in de onderste helft van de
zaalcompetitie. Ditmaal mochten we thuis tegen KZ Danaïden 8. Een jongere ploeg met veel energie.

De wedstrijd begon pittig. Hoog baltempo bij beide partijen, maar ook hele felle acties afgewisseld met mooi spel.
ALO 5 begon sterk. Met 2 schoten van Arlo stonden we 2-0. Ook Lara (onze sterspeelster uit de B1) wist er een
mooie kans in te schieten. En na een doorloop van Simon die werd overgenomen, wist Arlo zijn 3e te scoren. Ook
KZ scoort tussendoor waardoor het 4-2 is. Na een doorloop van Elisa, welke door een overtreding niet kon worden
afgemaakt, krijgt ALO een strafworp welke benut word door Bas, na een score van KZ is het 5-3. Ook Simon heeft
dan inmiddels de korf gevonden en maakt van afstand de 6-3. Dan is het KZ die de score weet te verhogen naar
6-6. De wedstrijd blijft spannend. Simon neemt weer een doorloop, wordt weer overgenomen, en Arlo is weer de
vrije man. Hij maakt de 7-6. Gelijk erna de 7-7 door KZ. Bas schiet de 8-7 van ver erin. KZ scoort mee en maakt
8-8. En ook 8-9. Dat gaat niet goed zo. Schoten van Simon en Lara draaien de stand weer naar ALO zijde (10-9).
Weer antwoordt KZ en is het 10-10. Was is het spannend. En voor een wedstrijd op recreatief niveau toch wel
pittig. Weer weten we voor te komen. Schot van Simon maakt de 11-10. KZ geeft steeds meer druk, en ALO komt
moeilijk vrij. KZ weet daarbij de korf nog te vinden waardoor ALO ineens tegen een achterstand van 11-13
aankijkt. Schoten van Simon, Arlo en Bas brengen ALO weer op voorsprong (14-13) Weer weet KZ gelijk te
maken. Wie gaat deze wedstrijd winnen. Het kan alle kanten op. Arlo scoort er nog maar eens een van afstand
(15-14) Dan is de koek bij ALO op. KZ heeft nog een stukje koek over en maakt 15-15. Pfffffff. Nou ja gelijk spel
is ook leuk. Maar nee. Wie moet het weer verpesten…… KZ. Zij maken enkele minuten voor tijd 15-16. Er wordt nog
gezocht naar kansen maar KZ geeft alles wat ze hebben en weten het mooi vast te zetten. Waar ALO in de eerste
helft makkelijk speelde was het aan het einde toch lastig nog vrij te komen. Een mooie en sportieve wedstrijd.
Helaas geen winst voor ALO. Maar wat is er hard gewerkt. ALO heeft de huid duur verkocht zoals men dan zegt.
Ondanks het verlies mag de ploeg trots zijn. Volgende keer valt het muntje misschien wel onze kant op. Het lijkt
erop dat er geen rust in deze wedstrijd zat maar deze was er wel degelijk. Bij welke stand staat helaas niet in mijn
aantekeningen…….

LARA bedankt voor het invallen.

 (46)
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ALO blijkt ook Houdini act te beheersen

door Redactie

ALO toont zich een ware thrill seeker. Het lijkt wel of ze elke week een andere manier zoeken om het spannend te
maken. Na 2 wedstrijden vanuit een achterstand pas in de laatste paar minuten in hun voordeel af te sluiten besloten
ze het deze keer eens anders te doen. Je moet toch wat als je al 14 wedstrijden op rij gewonnen hebt. Gelijk de
grote boeienkoning Houdini, die op allerlei wijzen zichzelf telkens wist te bevrijden uit bakken water waarin hij
met talloze kettingen vastgebonden in werd ondergedompeld, had ALO deze keer een nieuwe manier bedacht om te
winnen maar het toch spannend te houden. Sporting West (verder SW te noemen), een oude bekende, degelijke 2e-
klasser maar geen echte hoogvlieger, werd het slachtoffer van dit nieuwe experiment.

De wedstrijd begon zoals al het ALO-publiek het het liefst ziet. Een snelle en comfortabele 4-0 voorsprong. In de
rest van de eerste helft veranderde er verder niet zoveel. SW deed wel wat terug maar de ruststand van 12-6 leek
een fijne tweede helft te voorspellen. Ha ha, niets was minder waar. SW scoorde binnen een paar minuten 3x op rij.
ALO bracht de marge weer op 4 en dan denk je, lekker mee blijven scoren en niets aan het handje, maar zo ging het
niet. ALO kreeg de bal er niet meer in. Het spel zelf was in het begin nog best in order en er werden zat kansen
gecreëerd, maar ook verprutst en SW kroop steeds dichterbij. Paniek maakte zich meester van het publiek, maar
ook van de spelers. De heren coaches kregen het deze keer niet meer aan de gang met wissels en time-out en dus
leek ALO tegen een zeperd aan te lopen. Ergens in de tweede helft scoorde ALO nog een keer, nummer 14 en dat
bleek achteraf de winnende treffer. De laatste paar minuten met 14-13 op het scorebord was het echt billen knijpen
voor iedereen. Gelukkig, net als Houdini, ontsnapte ALO en bleven de 2 punten in Den Haag. Maar pff, voor mij
hoeft het niet zo spannend. Omdat ook het 2e zich van het 2e van SW wist te ontdoen was het uiteindelijk eind
goed, al goed.

Volgende week wacht er op papier een makkelijke tegenstander, het zal mij benieuwen wat ze deze keer verzinnen.
Kom gerust allemaal kijken, ’t is altijd weer de moeite waard.

Dick

 (85)
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