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Van de redactie

door Redactie

Wat een topinitiatief. Deze week stond in het teken van trainings-clinics voor alle ploegen. Zowel hoofdtrainer
Marco als de selectieleden wisten veel enthousiasme te genereren bij alle jeugdploegen, van F-pupillen tot junioren.
Helaas werden de recreanten overgeslagen maar dat is, ondanks een zeer jeugdige uitstraling, dan ook geen
doelgroep meer. De kinderen waren allemaal erg enthousiast en ook de ouders lieten zich niet onbetuigd. Ik begrijp
uit het TC-Nieuws van deze week dat er op het veld nog een vervolg komt. Top!

Ook top was ALO 1 afgelopen zondag weer. Met het altijd stugge Movado werd in de tweede helft keurig
afgerekend. Buiten woedde Ciara, binnen de ALO-storm. Op naar komende zondag, als nummer twee Phoenix op
bezoek komt en Dennis hopelijk uit de juiste hoek waait. Kom allemaal aanmoedigen, dat gaf ALO in de
heenwedstrijd in Zoetermeer wellicht nét dat duwtje in de rug.
ALO 2 kon het helaas niet bolwerken tegen en bij Fortuna. Na twee klinkende overwinningen was de hoop dat ook
Fortuna met veel inzet en vechtlust kon worden verslagen, maar de Delftenaren konden teveel kwaliteit brengen op
de juiste momenten waardoor een punt of meer er eigenlijk nooit inzat. Komende zondag, direct voor het eerste,
tegen Groen Geel liggen er weer kansen…
ALO 5 liet afgelopen zondag alvast zien hoe van een sterk Phoenix (koploper in deze poule) te winnen. Ook het
vijfde sloeg in de tweede helft genadeloos toe en liep uit naar een eclatante 12-21-overwinning. Marcel zette het
allemaal op papier…

Zoals gezegd komende zondag ALO 1 (dé kraker tegen Phoenix om 17:45 uur) en 2 (móet winnen van Groen Geel
om 16:30 uur) thuis. Maar ook ALO 7 (13:00 uur), ALO 5 (14:10 uur) en ALO 3 (15:20) spelen thuis, dus kunnen
we wel weer spreken van een Super Sunday. Maar eerst zaterdag. Dan slechts drie thuiswedstrijden (ALO D2, C1
en B2), wel gelukkig weer, zoals gebruikelijk, in Ockenburgh en vanaf een uurtje of 1.

Verder in dit nummer:

Precies over een week, donderdag 20 februari, ALO Café voor een gezellig praatje/spelletje/potje
voetbal/hapje/drankje
TC-nieuws: beknopt overzicht na 2/3e van de zaalcompetitie
ALO-KAMP 2020: genieten, genieten en nog eens genieten. Geef je snel op…
ALO in het digitale tijdperk: de eerste website en de BabbALObox
Komende zondag Super Sunday: ALO 1 speelt soort finale tegen naaste concurrent Phoenix
Berg je skikleding nog niet op: 6 maart Après-Ski Fest
Marcel heeft zijn potlood weer geslepen: Een verslag van de fantastische overwinning van ALO 5 op
koploper Phoenix en van de doelpuntrijke wedstrijd van ALO F2…
Ook Dick spreekt weer een woordje mee: Hoe ALO 1 Ciara en Movado op één dag versloeg

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
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https://www.alo.nu/2020/teams/f2/f2-verslagen/refleks-f1-alo-f2-ook-goeiemorgen/
https://www.alo.nu/2020/teams/alo1/alo1-verslagen/tegenwind-meewind/
https://www.alo.nu/2020/teams/alo1/alo1-verslagen/tegenwind-meewind/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/alo-cafe-donderdag-20-februari-2/
https://www.alo.nu/2020/ac/apres-ski-fest/
https://www.alo.nu/activiteiten/ac/
https://www.alo.nu/alo-organisatie/bestuur/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Februari 2020
15 feb  Anneke Melchior (76), Robin Falco (19)
16 feb  Tim van Koert (15)
17 feb  Anne Henstra (78)
19 feb  Justin Ros (25)
23 feb  Dick Lansing (67)
24 feb  Casper Jongejan (7)
25 feb  Bastiaan van Wensveen (11)
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TC Nieuws

door Arthur Tjoa

Ongeveer op 2/3e van de zaalcompetitie ontstaat er een goed beeld over de kampioenskansen van de diverse ALO-
ploegen. Los van nr 2 staan ALO F1, ALO D1 en ALO 1. Maar … er zijn meer ploegen die gelijk, of slechts heel
kort achter staan op de nr 1. We zullen het scherp in de gaten houden. Komende week een uitgebreider overzicht.

ALO 1 speelt komende zondag tegen nr 2, Phoenix. Bij winst slaat het 1e een grote slag. De uitwedstrijd werd een
heus spektakelstuk. Zondag op herhaling?? Kom dus vooral kijken en …. aanmoedigen!

Trainingen:

Afgelopen week was het wat behelpen, met verplaatsingen naar de Sportcampus, het veld, of de
bowlingbaan voor de jongste ploegjes. Deze week weer alles gewoon. Toch nog paar wijzigingen:

ALO 3, 4 en 5, 7 hebben halverwege de zaal weer gewisseld op de woensdag; de laatste 2 ploegen
trainen nu weer vroeg.
Vanaf aanstaande maandag 17/2 ook weer wijziging op de maandag. Vanaf dat moment – tot aan
einde zaal – hebben we Ockenburgh weer van 17.30 – 19.30 uur (ipv 18.00 – 20.00 uur nu). De EF-
en CD-trainingen (en C) starten vanaf komende week dan dus weer een half uur vroeger.
In de voorjaarsvakantie zijn de zalen overigens gewoon ingehuurd. Er kan dus getraind worden!

Clinics: deze week werd voor alle jeugdploegen een van de trainingen door leden van de selectie verzorgd. E.e.a.
werd zeer gewaardeerd door de ploegen. Op het veld zullen we dat nog een keer herhalen. Dan hebben we ook wat
meer mogelijkheden om er nog wat om heen te organiseren.

Voor vragen en opmerkingen: tc@alo.nu
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ALO 1 - Phoenix 1; Zondag 17.45 uur Ockenburgh

door Sander

Aanstaande zondag speelt ALO 1 om 17.45 uur een Mini Finale tegen het Zoetermeerse Phoenix in Ockenburgh.
ALO 1 staat bovenaan met 18 punten en Phoenix is de nummer 2 met 14 punten. Na zondag is het verschil dus of 6
punten (zet de champagne maar vast koud) of nog maar 2 punten (dan volgen er nog 4 zenuwslopende finales).
Lang verhaal kort maken, het is gewoon een super belangrijke wedstrijd en deze wedstrijd verdient uitpuilende
tribunes.

Laat aanstaande zondag Ockenburgh nu net de thuisbasis zijn voor maar liefst 5 ALO-thuiswedstrijden waardoor
we mogen spreken van een heuse SUPER SUNDAY!!

Komt dus allen aanstaande zondag naar Ockenburgh!!!

Zondag 16 februari
13.00 ALO 7 Phoenix 5
14.10 ALO 5 Fortuna 7
15.20 ALO 3 Groen Geel 6
16.30 ALO 2 Groen Geel 4
17.45 ALO 1 Phoenix 1
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ALO-Café: Donderdag 20 februari

door Sander

Donderdag 20 februari, vanaf 19.00 uur is ALO open voor alle spelers, ouders, opa’s, bestuursleden en iedereen
die wil komen om:

Na te praten over de wedstrijd ALO 1 – Phoenix 1
Europa League te kijken (AZ en Ajax)
Vooruit te blikken op het Songfestival
Biertje te drinken
Spelletje te doen
discussiëren over de doeltreffer 2.0
etc….

Tot volgende week allemaal!!

 (5)
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ALO-KAMP 2020 (genieten, genieten en nog eens genieten)

door lakem006

Nog steeds niet echt winter, doet mij denken aan de zonnestralen die altijd op het ALO-KAMP schijnen. Lekker
warm. Korte broek, T-shirt. Even lekker het koele bos in dat maar op 1 minuut lopen is. Of even relaxen op het
grote veld. Af en toe genieten van het grote springkussen. En nog meer. Zelf wil ik dat het juli is en we op kamp
zijn. Inmiddels is het aantal deelnemers opgelopen tot 43. Echt super. Maar we zijn nog niet vol. Ga dus ook lekker
mee. Geef je dan lekker op.

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!

Het je nog vragen? Of twijfel je of je aanmelding goed is gegaan. Mail dan gerust naar kampcie@alo.nu.

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

De Promissie

 (9)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXYjqu87dvuPCKETXEpS5b6xm7kB6pR1OTgIIG9NLgFfvYw/viewform
http://www.nijsingh.info/
https://www.flickr.com/photos/hkcalo/albums/72157709661214071
https://www.alo.nu/kamp-2020/
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ALO in het digitale tijdperk - de eerste website en de BabbALObox!

door Martijn van Wensveen

Nee, ik wilde het deze keer niet hebben over het digitaliseren van de papieren archieven van ALO, maar juist over
wat al digitaal begon!

We beginnen even met de oudste site. Er is nog vrij veel te vinden – als je maar weet waar je moet zoeken!
De geschiedenis van een website is aardig te vinden op de Wayback machine. Ook de ALO-site is daar te vinden:

https://web.archive.org/web/2000*/www.alo.nu 

Je krijgt dan een kalendertje waarbij op 18 okt. 2000 de oudste foto van onze website is gemaakt. Als je dan klikt
op die datum en dan op de tijd dan kan je de site van 2000 zien:

Hiervoor moet ook nog wel iets geweest zijn. Ik weet niet meer of er een oudere officiële site was. Maar Erik
Vrieling had wel een soort fan-site geloof ik.

Tja, terugkijkend … het stelde nog niet veel voor. Het was vooral functioneel. Izaak Luteijn had de eer de eerste site
op te zetten, en het werkte! Uiterlijk stond nog op de tweede plaats. Overigens helpt de Wayback Machine ook niet
voor 100%. Een aantal plaatjes worden niet meer goed getoond, wat ook het uiterlijk niet verbetert.

Onder organisatie zie ik dat voormalig Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel onze
voorzitter was en het secretariaat overging van Sietske Oosterheert naar Jos Coeland. De feestcie ging een
filmavond organiseren. In de Doeltreffer (gek genoeg van juni 2001) stond een afscheid van Ton van der Laaken
als trainer van ALO 1. ALO A1 werd kampioen.

Als we een klein beetjes later kijken in 2004, dan zijn we over op een iets beter aangeklede versie:
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Als je goed zoekt kan je genoeg Doeltreffers vinden met een grote hoeveelheid wedstrijdverslagen. Dat werd toen
nog groots gedaan!

Op een gegeven moment, ik zie het in ieder geval in 2007, komt er een linkje bij in het linker menu: Interactief.

Dat was een stukje van de site waar veel leden héél veel tijd verknoeid hebben. Je vond hier het gastenboek. Leuk
voor iedereen om een berichtje achter te laten, maar dat gebeurde ook niet heel veel. Waar het echte werk gebeurde
was in de BabbALObox. Lekker chatten met alle ALO’ers. Dit was zo’n grote hit dat ik me niet anders kan
voorstellen dat de werkgevers van deze ALO-leden nog wat compensatieuren te goed moeten hebben. Het mooie is
dat ook die BabbALObox ergens te vinden is! De link werkt nog en het leidt naar een site die ook is gearchiveerd
op de Wayback Machine. Je kan de berichten dus nog lezen.

Wie kent ze nog?
M2, mom, Ansj, Karel Koffer Kwijt en Leo Luchtbed Lek (kamppromotie), Drof, TuMoC, Kuipie, buuf, Snorrie,
Mona, PWAPP, Tinus.

Als je op internet zoekt op BabbALObox kom je ook andere versies tegen, van andere periodes. Zoals deze: 
http://lutois.nl/AloBabbelbox.php

Schitterend leesvoer om terug te kijken naar de good old days, maar tegelijk ook een flinke les: eens iets op internet
gezet, je raakt het niet snel weer kwijt! Maar goed, ook wel leuk om terug te lezen.

Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu

 

 

 (13)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 9 februari 2020
Movado 1 ALO 1 16 21
Fortuna / Delta
Logistiek 4

ALO 2 23 15

Refleks 5 ALO 3 13 25
Phoenix 4 ALO 5 12 21
zaterdag 8 februari 2020
ALO 4 Meervogels /

Física 5
14 11

ALO 6 Velocitas 9 14 8
Madjoe A1 ALO A1 25 9
ALO A2 Twist A4 14 7
ALO B1 Weidevogels B1 21 9
ALO B2 Die Haghe B2 8 12
Lynx C1 ALO C1 5 10
Dubbel Zes D1 ALO D2 15 3
Dijkvogels E1 ALO E1 18 11
ODO F2 ALO F1 13 15
Refleks F1 ALO F2 21 11

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 15 februari 2020
10:00 RWA E1 ALO E1 Rhoon Nadine Hartog
12:00 DES E1 ALO E2 De Hoornbloem
12:00 DES F1 ALO F1 De Hoornbloem
12:15 Valto F2 ALO F2 Vreeloo-hal
13:00 Futura D1 ALO D1 Zuidhaghe
13:00 ALO D2 Dijkvogels D3 Ockenburgh Paul Meijer
14:00 ALO C1 Nieuwerkerk C4 Ockenburgh Dennis Marcus
14:00 Merwede /

Multiplaat B1
ALO B1 De Stoep C.H. Ton

14:30 Excelsior 6 ALO 4 De Buitenhof
15:00 ALO B2 Avanti / Post

Makelaardij B4
Ockenburgh Sanne van Schaik

15:35 ESDO A1 ALO A1 Sporthal MG. Bakker
18:25 Avanti / Post

Makelaardij A6
ALO A2 Emerald

zondag 16 februari 2020
13:00 ALO 7 Phoenix 5 Ockenburgh Maarten Rijskamp
14:10 ALO 5 Fortuna / Delta Ockenburgh Freek van der Heiden
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Logistiek 7
15:20 ALO 3 Groen Geel /

IJskoud de Beste 6
Ockenburgh

16:30 ALO 2 Groen Geel /
IJskoud de Beste 4

Ockenburgh CJG. v.d. Steen

17:45 ALO 1 Phoenix 1 Ockenburgh M.C. Busse

 (393)
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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.
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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 16 februari 2020, 17:45 uur 
ALO 1 – Phoenix 1

 Wedstrijdnr.  WK10505 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  16:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 2   zondag 16 februari 2020, 16:30 uur 
ALO 2 – Groen Geel / IJskoud de Beste 4

 Wedstrijdnr.  WK12723 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  15:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 

  ALO 3   zondag 16 februari 2020, 15:20 uur 
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ALO 3 – Groen Geel / IJskoud de Beste 6
 Wedstrijdnr.  WK16398 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 4   zaterdag 15 februari 2020, 14:30 uur 
Excelsior 6 – ALO 4

 Wedstrijdnr.  WK14641 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sabine, Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Buitenhof (Martinus Nijhofflaan 84, Delft)

  ALO 5   zondag 16 februari 2020, 14:10 uur 
ALO 5 – Fortuna / Delta Logistiek 7

 Wedstrijdnr.  BK13183 (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   ,  uur 

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

  ALO 7   zondag 16 februari 2020, 13:00 uur 
ALO 7 – Phoenix 5

 Wedstrijdnr.  BK13180 (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=WK16398
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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 15 februari 2020, 15:35 uur 
ESDO A1 – ALO A1

 Wedstrijdnr.  WK17789 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sporthal (Sportweg 6, Kockengen)

  ALO A2   zaterdag 15 februari 2020, 18:25 uur 
Avanti / Post Makelaardij A6 – ALO A2

 Wedstrijdnr.  BK17970 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  17:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Emerald (Florijnstraat 1, Delfgauw)

  ALO B1   zaterdag 15 februari 2020, 14:00 uur 
Merwede / Multiplaat B1 – ALO B1

 Wedstrijdnr.  WK19519 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Joris
 Coach  Arthur
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Stoep (Hoek Genestetstraat/Hooftlaan, Sliedrecht)

  ALO B2   zaterdag 15 februari 2020, 15:00 uur 
ALO B2 – Avanti / Post Makelaardij B4

 Wedstrijdnr.  BK19845 (B-036)
 Dames  Laeta, Linda, Sanne
 Heren  Charley, Loek, Simcha, Tim
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 Reserves  Max, Tygo
 Coach  Richard
 Verzamelen  14:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Noa
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO C1   zaterdag 15 februari 2020, 14:00 uur 
ALO C1 – Nieuwerkerk C4

 Wedstrijdnr.  BK23863 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Maira, Medea, Sienna
 Heren  Max, Nathan, Tygo
 Reserves  
 Coach  Esther
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 15 februari 2020, 13:00 uur 
Futura D1 – ALO D1

 Wedstrijdnr.  BK26353 (D-050)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Zuidhaghe (Beresteinlaan 625h, Den Haag)

  ALO D2   zaterdag 15 februari 2020, 13:00 uur 
ALO D2 – Dijkvogels D3

 Wedstrijdnr.  BK36914 (D-063)
 Dames  Janne, Lotte, Marit, Sera
 Heren  Bastiaan, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotta, Miley, Leo, Tommy
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E1   zaterdag 15 februari 2020, 10:00 uur 
RWA E1 – ALO E1

 Wedstrijdnr.  BK27552 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Rhoon (Stationsstraat 1, Rhoon)

  ALO E2   zaterdag 15 februari 2020, 12:00 uur 
DES E1 – ALO E2

 Wedstrijdnr.  BK27565 (E-086)
 Dames  Ilse, Lucia, Rosalie
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  11:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Hoornbloem (Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn)

  ALO F1   zaterdag 15 februari 2020, 12:00 uur 
DES F1 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK32660 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  11:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Hoornbloem (Koningin Julianaplein 1, Den Hoorn)

  ALO F2   zaterdag 15 februari 2020, 12:15 uur 
Valto F2 – ALO F2

 Wedstrijdnr.  BK32683 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  11:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Sophia, Stella
 Locatie  Vreeloo-hal (Vellingweg 14, De Lier)

 (283)

_______________________________________________
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Tegenwind – Meewind

door Redactie

Dit sloeg uiteraard letterlijk op de tegenwind die we verwachtten op de heenweg naar Dordrecht voor een potje
korfbal tegen Movado. Maar ook figuurlijk op de te verwachten tegenstand. Gelukkig is er op de terugweg dan
ineens wind mee en dat sloeg ook op de wedstrijd. 1e helft wind tegen, 2e helft wind mee. Op de heenweg
schommelde de auto gevuld met uw reporter, uw redacteur, oude krijger Martijn en, niet geheel onbelangrijk,
spelers Casper en Isabel. Net als de auto schommelde ook de stand in de 1e helft

Beide ploegen namen om de beurt de leiding maar het verschil bleef beperkt tot maximaal 2 punten. Vlak voordat
je bij de hal aankomt kun je uit 2 parkeerplaatsen kiezen en net toen ik wilde inparkeren verwees Casper me naar
de 2e P, was 5 meter minder lopen. Vlak voor de rust (24 sec volgens Roy) bij een stand van 9-9, kwam de bal in
de hoek in onze aanval, je kan dan de tijd uitspelen of … ‘Schiet’ riep Roy, die normaal toch niet de best coachende
speler is, en Casper, die normaal niet de best luisterende speler is, schoot vanuit de hoek, en raak. 9-10 dus met
rust.

Na de rust kreeg ALO de wind mee en liep uit naar een 4-puntenvoorsprong. Deze kwam niet meer in gevaar al
waren de mensen op de bank daar lang niet zeker van gezien de gespannen reacties als Movado een keertje tegen
scoorde. De spelers hadden daar duidelijk minder last van en speelden de wedstrijd knap uit. Er werd uiteindelijk
gewonnen met 16-21. Just another day at the office. Wel mag nog even gezegd worden dat het aantal vrije ballen
dat in de 2e helft tegen werd gegeven vooral het gevolg was van onnodige fouten onzerzijds; dat moet beter
aanstaand weekend. Gelukkig wist Movado’s aanvoerder er deze keer geen raad mee en miste keer op keer.
Fijn was het dat Collin twee wedstrijden in mindering kreeg op zijn overdreven zware straf van zes wedstrijden en
dus na 4 keer bankzitten weer mee mocht doen. Hij vierde dat door maar meteen met de eerste de beste vrije bal de
1-1 op het scorebord te zetten. Ook fijn was het om te zien dat er naast het 2e ook nog wat supporters naar
Dordrecht waren gekomen ook al waren dit allemaal ouders van.

Op de terug weg naar huis hadden we de wind mee en dus viel het uiteindelijk in alle opzichten wel mee met de
storm, zowel op de weg als in de zaal. Maar a.s. zondag moet het weer stormen, dan komt namelijk Phoenix op
bezoek. Zij zullen er op gebrand zijn om te winnen, dat is immers hun laatste kans om zelf nog iets te doen aan hun
4-puntenachterstand op ALO. Het moet dus stormen, ik bedoel dat er zoveel ALO-publiek moet komen dat de
tribunes uitpuilen en al die supporters moeten dan ALO naar de overwinning schreeuwen. Dus smeer je keel, oefen
de Kietskedie, haal je trommel tevoorschijn, schilder jezelf in geel-zwarte kleuren, maak een spandoek en zorg de
je er bij bent, ZONDAG OM KWART VOOR ZES (vergeet Studio Sport voor een keer, dit is veel spannender), in
OCKENBURGH.

Dick

 (81)
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Phoenix 4 - ALO 5

door lakem006

Zondagochtend. Winderig weer. Weersvoorspelling geeft allerlei codes af. Maar niet de code hoe te winnen van de
koploper. ALO 5 slechts op plekje 5. Het 5e verkoopt de huid wel duur, iedere ploeg moet moeite doen om te
winnen. Sophie en Lara W. vallen in. In de kantine nog even een bakkie pleur om wakker te worden, sommigen een
frisje of theetje. Omkleden en de zaal in. We zijn er klaar voor. De score wordt gestart door Phoenix, gevolgd door
een schot van Simon en nog een score van Phoenix, een schot van Sophie van 5 meter, weer een doelpunt van
Phoenix en een strafworp benut door Simon. Het gaat gelijk op. Waar Phoenix vooral hele verre schoten scoort
wisselt ALO mooi af met doorlopen, schoten, korte kansjes. ALO doorbreekt het om en om scoren door een schot
van Bas en een geruisloos door de korf gaande bal van afstand ook van Bas. Het is inmiddels 3-5. Phoenix weet de
scorereeks van ALO te doorbreken met 3 doelpunten waardoor het weer 6-5 staat. Sterinvalster Lara uit de B1 weet
ook haar doelpuntje mee te pikken met een mooi schot. Weer antwoordt Phoenix met een doelpunt. Simon en
Sophie scoren nog beiden een doelpunt, schotje van Phoenix, strafworpje van Simon en doelpuntje Phoenix. Het is
inmiddels gelijk op en met de rust is het dan ook 9-9. Beide partijen hebben kans op de overwinning. In de rust
deelt Jacqueline appeltjes en mandarijntjes uit. Extra energie.

De 2e helft gaan we rustig verder met scoren. Sophie scoort een mooie vrije bal, netjes aangegeven door Bas, Owen
even een doorloopje erin, Simon een strafworpje erin, Arlo een schotje erin. Oja, Phoenix scoort nu ook een keer.
Nog een schot van Bas, Phoenix een doelpuntje. Het is inmiddels 11-14. Voor tegen de koploper. Lijkt me netjes.
Maar dan nog een keer gas geven. Simon schot, Bas schot, Sophie schot, Simon schot en Simon een schot. Zo,
Ineens 11-19. Phoenix is moegespeeld. Scoort nog wel de 12-19. Sophie weet de 12-20 te maken. Vlak voor tijd het
laatste doelpunt. Deze wordt met een grote glimlach op haar gezicht gescoord door Maaike. een 12-21 overwinning
op de koploper. Lijkt mij een mooie overwinning. Mede dankzij de dames Sophie en Lara W. die weer fantastisch
hebben ingevallen. Dank hiervoor. Volgende week thuis tegen Fortuna, nog maar even een paar puntjes pakken. Dit
smaakte naar meer.

Marcel

 (52)
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Refleks F1 - ALO F2 (ook goeiemorgen)

door lakem006

Paar weken terug kon ik nog melden dat het de eerste wedstrijd van 2020 was, met een nieuwe coach. We leven

inmiddels in februari en wedstrijd 4 in 2020 staat op het programma. In het scoren zit een stijgende lijn  (2-11,
3-15 en 6-6). Helaas bij de tegenstanders soms ook. Bij het aantreden van de nieuwe coach is hem nooit verteld
dat er ook wel eens vroeger op de dag gespeeld wordt. Nou deze zaterdag was het zover. Iemand moest de coach
toch vertellen dat ie om 08.45 in de Schilp moest staan. Nog vroeger dan dat zijn baas op het werk hem op kantoor
verwacht. Maar alle kinderen, ouders en wakkere coach waren er wel. We hadden er zin in. We spelen weer tegen
grote kinderen (meeste 2e jaars F). Dus weer een lastige pot dachten we zo. Refleks staat 3e maar heeft heel veel
gewonnen. Toch gaan we met frisse moed de wedstrijd beginnen. Je weet tenslotte maar nooit hoe een koe een haas
vangt. Na het welbekende handjes schudden konden we van start.

Even kijken wie je moet verdedigen. Lijken de kinderen op elkaar dan kijken we welke kleur schoenen en/of veters
ze hebben. We staan klaar. En binnen mum van tijd is er al 3x gescoord. Helaas voor ALO niet in de juiste korf.
3-0 achter. Balen. Superspeler erin. Maar gelukkig blijft de nul bij ALO niet lang op het scorebord. Nieke scoort
3-1. Superspeler er weer uit. En Nieke scoort nogmaals (3-2). Dan wordt het 5-2 voor Reflex. Superspeler er weer
in. Caspers scoort dan (zijn eerste doelpunt in een officiële korfbalwedstrijd. 5-3, en superspeler er weer uit. Reflex
scoort weer (6-3). Superspeler er weer in. Lijkt wel jojoën. Dan scoort Sophia er ook een. Superspeler er weer uit.
Dan geeft Refleks gas. ALO houdt het even niet bij en ineens is het 9-4. Gelukkig heeft Nieke haar dag en scoort er
nog maar eens een (blijf tellen, er komen er nog een paar van Nieke – 9-5). Dan naar 11-5 door scores van Refleks.
Gelukkig weet ook Loïs hoe je moet scoren en wordt het 11-6. Dan 12-6, dan nog maar eens Nieke en ook Loïs
volgt met een score door de korf. Ineens is het 12-8. O nee, Refleks scoort weer 2x (14-8). Gelukkig weet Nieke
weer te scoren (14-9). Bam, Bam, Bam, 3x Refleks dat scoort (17-9). En u raadt het al. Nieke scoort nog maar eens
(17-10). Refleks weer en daarna weer Nieke (18-11). Nog 2x Refleks en de eindstand is 20-11. Helaas verloren.
Wel heel hard gewerkt, Casper zijn eerste doelpunt, Loïs 2x , Sophie 1x en Nieke 7x gescoord. Het scoren gaat dus
steeds beter. Echt super.

Volgende keer gaat Ravi natuurlijk weer scoren. Na de wedstrijd ook nog maar even strafworpen. Die wonnen we
met 2-3. Ik heb even terug gekeken en het blijkt dat we daar heel goed in zijn. Van de 8 wedstrijden in de zaal
wonnen we 7x de strafworpen. Je krijgt er helaas geen punten voor maar ik vind het toch heeeel knap. Natuurlijk
was de coach super trots. Niet gewonnen maar wel 11 keer gescoord in de wedstrijd. En het snel gooien ging ook
veel beter dan vorige keren. Met verdedigen nog even altijd de billen naar de paal en dan gaat het NOG beter.
Volgende week tegen Valto. Een gevecht in de onderste helft van de competitie. Zal vast een spannende wedstrijd
worden.

Marcel alias Ad Intrim

 (30)
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