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Van de redactie

door Redactie

Dát ALO 1 won afgelopen zondag van DKV Victoria was niet zo’n grote verrassing gezien de eerste wedstrijd
tegen deze ploeg in Diemen (7-28), hoewel er altijd zo’n helft op de loer kan liggen zoals vorige week de tweede.
Eerder was de vraag met hoeveel verschil. Daar was van te voren over gefilosofeerd getuige dit onderhoudende
verslag van deze veegpartij door de zich steeds meer tot ALO-1-biograaf ontpoppende Dick Kuijpers. Conclusie:
ALO 1 is nog steeds op kampioenskoers.
Nee, wél verrassend was het opmerkelijk sterke optreden van ALO 2 tegen Koog Zaandijk in de voorwedstrijd van
het eerste. Met de glimlach nog op het gezicht van de zoete overwinning vorige week, werd gewoon weer uit
hetzelfde vaatje getapt met dus een ijzersterk optreden tot gevolg. Tegen de (soms zelfs arbitrale) klippen op werd
er met grote inzet en overtuiging gedaan wat er moest gebeuren, namelijk geconcentreerd verdedigen en de eigen
kansen benutten en dat de hele wedstrijd volhouden. Het resultaat was er ook naar en dat zelfs zonder de inbreng
van ook maar één eersteling. Supergoed ALO 2! Op deze manier kan er nog wel een plaatsje geklommen worden
op de ranglijst, uit het deprimerende schijnsel van de rode lantaarn.

Komende zaterdag thuiswedstrijden vanaf 9 uur. Dit ongebruikelijk vroege tijdstip i.v.m. het feit dat “onze eigen”
hal pas weer zondag beschikbaar is voor korfbal en er dus gespeeld moet worden in een alternatieve thuishal.
Gelukkig is de sporthal aan de Gaslaan beschikbaar dus van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds (niet echt) laat zijn er
met tussenpozen zes ALO-ploegen aan te moedigen. Na twee Super Sundays komende zondag slechts
uitwedstrijden. ALO 1 mag naar het Dordrecht, om 16:00 uur tegen het niet te onderschatten Movado en ALO 2
kan om een uurtje of een aangemoedigd worden in Delft Zuid bij Fortuna.

Verder in dit nummer:

Berg je skikleding nog niet op: 6 maart Après-Ski Fest
De inschrijving voor het ALO-kamp 2020 in Appelscha is geopend. Wees er op tijd bij.
Kom allemaal gezellig ff langs op donderdag 20 februari, dan is het tweede ALO-Café geopend
TC nog steeds op zoek naar een scheidsrechter a.s. zaterdag voor ALO B2?
REMINDER: Ockenburgh niet beschikbaar van (afgelopen) dinsdag 4-2 t/m zaterdag 8-2
Weer leuke verslagen van de wedstrijden van ALO 1 en ALO F2 van onze vaste reporters

In petto:

 Februari
20 feb   do  19:00 u ALO Café

 Maart
6 mrt  vr  20:00 u Après-ski fest (AC)

21 mrt  za  18:00 u Vrijwilligersfeest (Bestuur)
28 mrt  za  14:00 u Reanimatiecursus

Pim

 (5)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Februari 2020
6 feb  Tessa Lansing (31)
7 feb  Annemarie Kuijpers (61)
8 feb  S Herschel (18)
9 feb  Kayo Schmale (29), Joris de Jager (16)

11 feb  Blijke Kroezen (32)
12 feb  Wim Schmale (60), Nicolette Boersma (34), Anna Wakker (13)
15 feb  Anneke Melchior (76), Robin Falco (19)
16 feb  Tim van Koert (15)
17 feb  Anne Henstra (78)
19 feb  Justin Ros (25)

 (290)
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Scheidsrechter voor ALO B2

door Arthur Tjoa

We zijn nog naarstig op zoek naar een scheidsrechter voor de wedstrijd van de B2 voor komende zaterdag:

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

Wie helpt deze ploegen uit de brand en zorgt dat er gewoon gespeeld kan worden? Graag reactie naar tc@alo.nu.

 (10)
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REMINDER - Ockenburgh niet beschikbaar van DIN 4-2 t/m ZAT
8-2

door Arthur Tjoa

Voor de dagen (trainingen + wedstrijden) dat we moeten uitwijken 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

 (52)
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ALO Café donderdag 20 februari

door Sander

Vele jaren geleden (denk wel jaar of 20) was het een wens van de toenmalig voorzitter  van ALO om iedereen uit
de kroeg naar ALO te krijgen en dat was de introductie van een wekelijkse Baravond op ALO met wekelijks een
ander thema (van André Hazes tot Foute Uurtje tot een Spelletjesavond).

Het ALO Café is iets soortgelijks, alleen niet wekelijks maar gewoon een aantal keer per jaar, met zeker een liedje
van Hazes of een Fout Kwartiertje en ook voor spelletjes is ruimte genoeg. Wil je gewoon een potje voetbal kijken
(AZ en Ajax spelen die avond Europa League) kom dan zeker ook gewoon even buurten. Niet komen is uiteraard
ook hier weer de makkelijkste optie, maar veel leuker is gewoon om je teamgenoot, medesupporter te vragen om
gezellig mee te komen naar het 2e ALO Café van dit seizoen. De deuren zijn op donderdag 20 februari vanaf 19.00
uur open en wie weet komt de selectie na de training ook nog even langs.

KC

 (17)
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Après-Ski Fest 6 maart

door Redactie

Hallo lieve ALO’ers,

Januari is net 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

 (0)
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Inschrijven ALO-KAMP 2020

door lakem006

Twee weken terug was het dan eindelijk zover. Het opgeven voor ALO-KAMP 2020 was begonnen en… het liep
storm. Tientallen gaven zich op voor kamp. Op het moment van het schrijven van dit stukje zitten we op 34
deelnemers. We hebben dus nog plaats voor leuke, gezellig, sportieve, grappige en slimme kinderen. Je hoeft niet
alles hiervan te hebben om mee te mogen. Het kamp is zoals altijd weer voor A, B, C, D, E en Fjes. Ga jij ook dit
jaar mee naar Appelscha. Dit wil je echt niet missen. Geef je gelijk op want VOL is VOL.

KLIK HIER OM JE OP TE GEVEN.

Dit jaar is het kamp 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

 (15)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 2 februari 2020
ALO 1 DKV Victoria 1 32 12
ALO 2 KZ / Thermo4U 6 15 12
ALO 3 HKV / Ons

Eibernest 5
18 10

ALO 7 Die Haghe 6 11 14
zaterdag 1 februari 2020
Pernix 5 ALO 4 16 19
Meervogels /
Física 7

ALO 6 13 16

ALO A1 Phoenix A1 14 23
KOAG A3 ALO A2 28 9
Valto B3 ALO B2 6 9
ALO C1 Nikantes C1 4 9
ALO D1 KVS / Maritiem

D2
13 8

ALO D2 Phoenix D3 4 4
ALO E1 Meervogels /

Física E1
20 9

ALO E2 Nieuwerkerk E6 13 2
ALO F2 Avanti / Post

Makelaardij F3
6 6

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 8 februari 2020
09:00 ALO B2 Die Haghe B2 Gaslaan Naima Shehata
09:15 Refleks F1 ALO F2 De Schilp
10:00 Dijkvogels E1 ALO E1 Sporthal
10:10 Dubbel Zes D1 ALO D2 Gaslaan
11:00 ODO F2 ALO F1 De Hofstede
12:45 Lynx C1 ALO C1 Sporthal

Leidschenveen
15:30 ALO 6 Velocitas 9 Gaslaan Erik Vrieling
16:40 ALO A2 Twist A4 Gaslaan Bas Henneken
17:20 Madjoe A1 ALO A1 Middelmors
17:50 ALO B1 Weidevogels B1 Gaslaan J. Kosse
18:50 ALO 4 Meervogels /

Física 5
Gaslaan

zondag 9 februari 2020
11:00 Phoenix 4 ALO 5 De Veur
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13:00 Fortuna / Delta
Logistiek 4

ALO 2 Fortuna-hal M. van Buren

13:15 Refleks 5 ALO 3 Marimbahal
16:00 Movado 1 ALO 1 Oranje Withal N. Karbet

 (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 8 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 9 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden

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

 Februari

 Wanneer  Wie
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

Bij het niet volgen van de regels loopt de vereniging het risico op hoge boetes, dan wel sluiting van de sportkantine
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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)
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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.

                                   15 / 22

http://www.alo.nu/korfbal/opstellingen/
mailto:opstellingen_DEF@alo.nu
mailto:opstellingen_ABC@alo.nu
mailto:opstellingen_SEN@alo.nu


Jaargang 83 nr. 22
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

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 9 februari 2020, 16:00 uur 
Movado 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK12075 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  13:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Oranje Withal (Nieuwe Noordpolderweg 5, Dordrecht)

  ALO 2   zondag 9 februari 2020, 13:00 uur 
Fortuna / Delta Logistiek 4 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  WK15551 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Fortuna-hal (Schoemakerstraat 342, Delft)

 

  ALO 3   zondag 9 februari 2020, 13:15 uur 
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Refleks 5 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK15467 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Marimbahal (Waldhoornplein 1, Rijswijk)

  ALO 4   zaterdag 8 februari 2020, 18:50 uur 
ALO 4 – Meervogels / Física 5

 Wedstrijdnr.  WK16171 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  18:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO 5   zondag 9 februari 2020, 11:00 uur 
Phoenix 4 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK13936 (S-216)
 Dames  Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  09:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Elisa Reserveshirts !
 Locatie  De Veur (Prismalaan 40, Zoetermeer)

  ALO 6   zaterdag 8 februari 2020, 15:30 uur 
ALO 6 – Velocitas 9

 Wedstrijdnr.  BK16572 (S-037)
 Dames  Emiliya, Marleen, Séverine, Tinke
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:00 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nicolette
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO 7   ,  uur 

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

  ALO A1   zaterdag 8 februari 2020, 17:20 uur 
Madjoe A1 – ALO A1

 Wedstrijdnr.  WK17722 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  16:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Middelmors (Noordwijkerweg, Rijnsburg)

  ALO A2   zaterdag 8 februari 2020, 16:40 uur 
ALO A2 – Twist A4

 Wedstrijdnr.  BK18854 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  15:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO B1   zaterdag 8 februari 2020, 17:50 uur 
ALO B1 – Weidevogels B1

 Wedstrijdnr.  WK19421 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Charley
 Coach  Arthur
 Verzamelen  17:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO B2   zaterdag 8 februari 2020, 09:00 uur 
ALO B2 – Die Haghe B2

 Wedstrijdnr.  BK20646 (B-036)
 Dames  Laeta, Linda, Sanne
 Heren  Charley, Loek, Simcha, Tim
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 Reserves  Isa, Lara (T)
 Coach  Richard
 Verzamelen  08:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Noa
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO C1   zaterdag 8 februari 2020, 12:45 uur 
Lynx C1 – ALO C1

 Wedstrijdnr.  BK23184 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Sienna
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Medea
 Locatie  Sporthal Leidschenveen (Vaz Diasdreef 20, Den Haag)

  ALO D1   ,  uur 

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

  ALO D2   zaterdag 8 februari 2020, 10:10 uur 
Dubbel Zes D1 – ALO D2

 Wedstrijdnr.  BK26318 (D-063)
 Dames  Janne, Lotte, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Leo, Tommy, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  09:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotta
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO E1   zaterdag 8 februari 2020, 10:00 uur 
Dijkvogels E1 – ALO E1

 Wedstrijdnr.  BK36750 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  09:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sporthal (Lange Kruisweg 44 E, Maasdijk)

  ALO E2   ,  uur 

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

  ALO F1   zaterdag 8 februari 2020, 11:00 uur 
ODO F2 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK33586 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  09:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  De Hofstede (Hofsingel 93, Maasland)

  ALO F2   zaterdag 8 februari 2020, 09:15 uur 
Refleks F1 – ALO F2

 Wedstrijdnr.  BK33569 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke, Sophia, Stella
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  08:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Schilp (Schaapweg 2 4, Rijswijk)

 (283)
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+30-10

door Redactie

Dit raadsel gaf Casper me daags voor de wedstrijd tegen DKV Victoria. Het duurde even maar de uitleg was
simpel; zelf meer scoren dan 30 en minder tegen krijgen dan 10. Missie bijna geslaagd. 9 minuten voor tijd stond er
30-9 op het scorebord en leek het te gaan lukken. Uiteindelijk werd het 32-12, bijna dus.

ALO schoot uit de startblokken en 3 aanvallen en amper 90 seconden na het begin stond het al 3-0. Ook de vierde
aanval was raak maar duurde door een onderschepping (overigens haalde de bal niet de aanval van DKV) iets
langer. Maar 4-0 binnen 3 minuten is natuurlijk best wel lekker. Daarna ging het even gelijk op tot 8-4 en toen
kwam ALO pas goed op gang. DKV zou nog 3 keer scoren in de eerste helft maar ALO iets meer, nog 11 keer om
precies te zijn, de 20 voor rust werd net niet gehaald. In die periode werden er regelmatig bijzonder fraaie
combinaties op de vloer gelegd, gelukkig vaak bekroond met een fraai doelpunt; ’t was een feest om op de tribune
te zitten. DKV werd met regelmaat helemaal zoek gespeeld. Hopelijk komen de beelden van Ben snel online want
het was echt smullen met als hoogtepunt een bijzonder fraaie en razendsnelle aanval met dito afronding, zelfs de
coaches zaten te klappen op de bank. DKV onderging het gelaten, machteloos.

Een in de rust, volgens de aanvoerder, slimme toespraak van Marko zorgde er voor dat ook de tweede helft scherp
werd begonnen. De score liep rap verder op. Deze keer geen rare fratsen, geen totaal falen, geen tegenstander die er
nog in geloofde, gewoon lekker uitspelen en doorgaan met scoren. Door wat wissels op het laatst i.v.m. wat –
hopelijk –  kleine pijntjes liep de machine een beetje stroever maar dat kon de pret niet meer drukken. Na de
wedstrijd gingen ze met z’n allen uit eten, ik neem aan dat dat een gezellige bedoening is geworden, het zij ze
gegund.

A.s zondag uit naar Movado, altijd lastig, maar u bent allemaal van harte welkom om vier uur in Dordrecht, zo ver
is dat niet, laat zien dat u supporter bent.

Dick

 (87)
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ALO F2 - AVANTI F3

door lakem006

De 3e wedstrijd in 2020. Na 2 lastige wedstrijden tegen de nummers 1 en 2 mogen we nu tegen de nummer 7.  Zelf
staan we 5e. Op papier een wedstrijd die beide partijen kunnen winnen. ALO F2 is er klaar voor. De eerste
wedstrijd in 2020 scoorden we 2x, de 2e wedstrijd scoorden we er 3. Hoeveel nu? Beide teams zijn er klaar voor.
Dan gaat de fluit. We gaan beginnen. We stellen ons op. En we zijn begonnen.

In de speech vooraf was de opdracht snel gooien en beginnen zoals we vorige wedstrijd eindigden. Helaas lukte dat
niet. Leek erop alsof we niet wisten wie welke tegenstander moest verdedigen. We komen dan ook achter met 0-2.
Lijkt erop dat we de wedstrijd niet onder controle hebben. Wel rennen we allemaal hard maar naar de verkeerde
plekken. Verdediging staat nog niet helemaal. De aanvallen lukken soms. Gelukkig komen we wel vrij en Ravi
maakt 2 doelpunten en komen we op 2-2. Dan een korte tijd voor bespreken. Even de puntjes op de i zetten. We
starten de 2e tien minuten door op te letten welk jongetje of meisje we moeten verdedigen. Lijken ze op elkaar?
Dan kijken we even naar de schoenen. Nu herkennen we onze directe tegenstander wel. En verdedigen ineens een
stuk beter. Werken hard en het gaat goed. De 2e tien minuten laten we hierdoor geen doelpunten door. En weet
Sophia te scoren. We staan voor (3-2). Dan de “lange” rust.

In de 3e tien minuten weet Avanti de korf te vinden. Ondanks goed verdedigen weten ze er 3 te scoren. Pfffff 3-5
achter. Maar het is natuurlijk pas klaar na 40 minuten. Vlak voordat de 3e 10 minuten eindigt weet Loïs ook te
scoren en komen we terug tot 4-5. Dan weer een korte pauze. Hard blijven werken, snel gooien en ons best doen is
wat ons te doen staat. De laatste 10 minuten gaan in. En helaas scoort Avanti weer. (4-6). Nu is het gedaan. Dit
gaan we niet meer redden. Hoe lang is het nog. De coach weet het niet. Maar de F2 blijft rennen, werken, gooien,
verdedigen, eigenlijk alles. De F2 geeft niet op. De coach van de tegenpartij zegt tegen me “wat blijven de kinderen
van ALO hard rennen, worden die niet moe?”. En dat is nou net wat we zo goed kunnen. We blijven doorgaan.
Ondanks de achterstand. Nog een paar minuten hooguit. En dan ineens scoort Ravi weer (5-6). Spannend. Beneden
is te horen hoe spannend het publiek het vindt. En dan vlak voor tijd scoort Loïs. YEEEESSSSS het is 6-6. Avanti
valt nog aan maar het fluitsignaal voor het einde klinkt. FUUUUUUUUT. Tijd. We hebben gelijk gespeeld. Super.
Niet verloren en 6x gescoord. Echt super. En zo hard gewerkt. Dit gaan we volgende keer weer proberen. De
strafworpen wonnen we met 3-1. Wat een mooie zaterdag. Trots op jullie.

Ad Interim

 

 (27)
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