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Van de redactie

door Redactie

Het gelijke spel (15-15) trof Phoenix als een mokerslag. Op zoveel doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid
hadden ze niet gerekend. Na het laatste fluitsignaal konden op uiteenlopende plaatsen in Ockenburgh totaal
gedesillusioneerde Zoetermeerders worden aangetroffen. Met name de lege, ja zelfs desolate blik van een van de
Phoenixheren in de bar trof onze verslaggever ter plaatse. Wat een wedstrijd! Wat een feest! Wat een ploeg! Nu
echt op weg naar het kampioenschap. Vier punten uit vier wedstrijden lijkt met deze instelling een uitvoerbare
opgave. De eerstvolgende wedstrijd is zondag 8 maart bij Furore in Krommenie. Beleef dit mee!

Ook ALO 2 stond zijn mannetje (m/v) maar moest helaas het onderspit delven. Tegen de routine van Groen Geel
ging de hard werkende ploeg van Chris en Gijs strijdend ten onder. Waar de eerste wedstrijd tegen deze ploeg nog
met 20-12 verloren ging, was het nu tot op het allerlaatste moment spannend en wilde de verdiende gelijkmaker
helaas net niet vallen. Met ook hier nog vier wedstrijden te gaan moet ongeveer alles gewonnen worden wil het
vege 2e-klasse-lijf nog worden gered. Maar met deze overtuiging en wedstrijdinstelling is niets onmogelijk.

Komende twee weken is het voorjaarsvakantie en dat vertaalt zich in een zeer uitgekleed programma waarin ALO 6
gek genoeg als enige wél twee keer aan de bak kan. Komende zaterdag ‘alles’ thuis: Om 11 uur ALO E2, om 12
uur idd het zesde waarna ALO A2 de boel afsluit. Wellicht toch ff leuk om te kijken naar ploegen die over het
algemeen wat minder publieke steun mogen ontvangen.

Maar eerst vanavond (do 20 feb vanaf 18:45 uur) het tweede ALO-CAFÉ. Vorige keer werd het erg gezellig met
zo’n beetje de volledige selectie en vele anderen. Kom een drankje doen, een hapje erbij, wellicht een spelletje of
naar het voetbal kijken, er is veel mogelijk. De mannen van de KC staan voor je klaar.

Verder in dit nummer:

Vanavond is de kantine al vanaf kwart voor zeven open voor het ALO-CAFÉ
Agenda al geblokt? Morgen over twee weken, vrijdag 6 maart, is het APRÈS-SKI-fest
TC nieuws – De vorige week beloofde uitgebreidere stand van zaken op de ranglijst
Kedeng kedeng: het ALO-KAMP gaat als een trein. Schrijf je op tijd in want vol=vol!
ALO 1 speelt in een zinderende wedstrijd gelijk…
…ALO F2 gooit er toch weer vijf in

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

Fijne vakantie,

Pim

 (1)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Februari
23 feb  Dick Lansing (67)
24 feb  Casper Jongejan (7)
25 feb  Bastiaan van Wensveen (11)
27 feb  José Kuijpers-Farla (59), Casper Kuijpers (28), Sophie Kuijpers (28)
28 feb  Arlo van Holstein (30), Marit van Mechelen (25)

 Maart
1 mrt  Kate Schoon (16), Miley Stekelenburg (25)
2 mrt  Elmer Tiebackx (37)

 

 (290)
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TC nieuws - Stand van zaken op de ranglijst

door Arthur Tjoa

Zoals vorige week aangegeven zouden we deze week een wat gedetailleerder beeld geven over de
kampioenskansen van de diverse ALO ploegen.

Op de 1e plaats en los van nr 2 staan:

ALO 1: Afgelopen zondag tegen nr 2, Phoenix. Uit werd het een heus spektakelstuk. En nu thuis werd het al
net zo spannend (zie verslag elders), met een gelijkspel dat voelde als een overwinning. Niet alleen blijft het
verschil van 4 punten hiermee gehandhaafd maar vooral: bij gelijke stand op de ranglijst geldt het onderling
resultaat en dat is nu in het voordeel van ALO.
ALO F1: gelijk maar 1 wedstrijd minder gespeeld, dus kansen in eigen hand.
ALO D1: 1 punt voor en 1 wedstrijd minder gespeeld, dus kansen in eigen hand.

Gedeelde 1e plaats:

ALO C1, evenveel wedstrijden gespeeld en punten behaald als nr 2. Spannend dus.
ALO B1, officieel niet op de 1e plaats, want 1 wedstrijd minder gespeeld, maar evenveel verliespunten. En
… de eerstvolgende wedstrijd (thuis) is tegen de (nu nog) koploper.

Kort achter nr 1:

ALO B2, 2e plaats met maar 1 punt minder, dus wie weet.
ALO 4, eveneens 2e , maar met 2 punten minder.

De overige ploegen staan wat verder achter. Sommige ploegen hebben theoretisch nog een kans op een
kampioenschap, maar dan moeten alle ‘als-en’ en ‘mits-en’ wel meezitten …

Komende 2 weekenden een heel beperkt programma:

Zat 22 feb, 3 wedstrijden
Zat 29 feb, 4 wedstrijden
Daarna 7 maart weer volledig programma.

Trainingen: in de voorjaarsvakantie zijn de zalen gewoon ingehuurd. Er kan dus getraind worden! Bij twijfel check
bij je trainer.

 

Voor alle vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 

 (19)
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Vanavond ALO-kantine open vanaf 18.45 uur

door Sander

De Thriller ALO 1 – Phoenix 1 biedt genoeg gespreksstof, en daarbij natuurlijk al de voorpret van een mogelijk
kampioenschap. Neem daarbij 2 voetbalwedstrijden, van Ajax en AZ en een koelkast vol met koude
versnaperingen en je hebt de belangrijkste ingrediënten voor een gezellige ALO-avond.

Vanaf 18.45 uur gaan we open (Ajax begint al om 18.55 uur), dus kom gerust even gezellig langs voor een drankje,
een overlegje of een spelletje.

Tot vanavond!!

 (1)
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Bijna 6 maart: APRÈS-SKI-FEST

door Redactie

Het is bijna zover, nog twee weken dan is het 6 maart. Van veel mensen die 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 die 6e maart komt de AC weer met dit geweldige feest. Het thema voor dit feest is (niet zo
verrassend meer): 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

 (2)
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ALO KAMP 2020 (we gaan als een trein)

door lakem006

We gaan als een trein, je leest het goed. Als je het fout leest dan gaan we met de trein. Maar niets is minder waar.
We gaan met de bus natuurlijk. Zoals altijd een luxe touringcar. Met ‘we gaan als een trein’ bedoelen we het aantal
deelnemers dat zich al heeft opgegeven. We zijn inmiddels de 50 gepasseerd. Met bijna 70 plekken te verdelen
hebben we dus nog wel wat plekken. Maar wees niet te laat. VOL is nog steeds vol. Wil je corvee leren, of leren
het veld op te ruimen, of gewoon veel plezier maken……? Geef je dan op als je nog niet op de lijst staat. Let op: Er
zijn inmiddels diverse mensen die zich 2 of 3 maal hebben opgegeven. Aan het einde van het formulier na het
doorzetten krijg je bevestiging in je scherm. Kijk dan later of je op de lijst erbij staat (de automatische verwerking
kan enkele uren duren). KLIK HIER om te zien wie zich al hebben aangemeld en of je zelf al op de lijst staat.

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.

Heb 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

 (22)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 16 februari 2020
ALO 1 Phoenix 1 15 15
ALO 2 Groen Geel /

IJskoud de Beste 4
11 12

ALO 3 Groen Geel /
IJskoud de Beste 6

24 9

ALO 5 Fortuna / Delta
Logistiek 7

19 9

ALO 7 Phoenix 5 12 12
zaterdag 15 februari 2020
Excelsior 6 ALO 4 11 16
ESDO A1 ALO A1 9 12
Avanti / Post
Makelaardij A6

ALO A2 6 17

Merwede /
Multiplaat B1

ALO B1 8 14

ALO B2 Avanti / Post
Makelaardij B4

5 2

ALO C1 Nieuwerkerk C4 7 4
Futura D1 ALO D1 7 8
ALO D2 Dijkvogels D3 5 2
RWA E1 ALO E1 13 8
DES E1 ALO E2 9 5
DES F1 ALO F1 7 18
Valto F2 ALO F2 10 5

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 22 februari 2020
11:00 ALO E2 KOAG E2 Ockenburgh Elise Heerema
12:00 ALO 6 Madjoe 6 Ockenburgh Arjan de Vries
13:10 ALO A2 ‘t Capproen A3 Ockenburgh Pim Spek
zaterdag 29 februari 2020
11:00 KVS / Maritiem

D4
ALO D2 De Blinkerd

12:00 Olympia E1 ALO E2 Olympia
13:00 Vriendenschaar 4 ALO 6 Sporthoeve uit het derde Iemand
14:15 Fortuna / Delta

Logistiek D3
ALO D1 Fortuna-hal

 (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 22 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 23 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden

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
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)

                                   14 / 23
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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   ,  uur 

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

  ALO 2   ,  uur 

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

 

  ALO 3   ,  uur 
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 Wedstrijdnr.   ()
 Dames  
 Heren  
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen   
 Opmerkingen  Er staat geen wedstrijd gepland in de komende week
 Locatie   (, )

  ALO 4   ,  uur 

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

  ALO 5   ,  uur 

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

  ALO 6   zaterdag 22 februari 2020, 12:00 uur 
ALO 6 – Madjoe 6

 Wedstrijdnr.  BK16610 (S-037)
 Dames  Marleen, Séverine, Annabel, Tinke
 Heren  Sven, Tim, Tom, Julius
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Emiliya, Nicolette, David (L)
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, 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   ,  uur 

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

  ALO A2   zaterdag 22 februari 2020, 13:10 uur 
ALO A2 – ‘t Capproen A3

 Wedstrijdnr.  BK18894 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah
 Heren  Joris
 Reserves  Charley, Julius, Trevor
 Coach  Mark
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Julia, Yanna, Cas
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO B1   ,  uur 

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

  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   ,  uur 

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

  ALO D2   ,  uur 

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

  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   zaterdag 22 februari 2020, 11:00 uur 
ALO E2 – KOAG E2

 Wedstrijdnr.  BK40297 (E-086)
 Dames  Rosalie
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  10:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Ilse, Lucia
 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   ,  uur 

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

 (284)
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Hoe opbeurend een teleurgestelde blik kan zijn...

door Redactie

Het was vanaf de allereerste seconde duidelijk. Phoenix was niet van plan zich zonder slag of stoot naar de
slachtbank te laten brengen en gelijk hebben ze. Alles wat ze hadden hebben ze in de strijd gegooid, routine,
fanatisme, tactiek en een stevig portie lichamelijk geweld. Gelukkig is ALO tegenwoordig niet meer zo snel af te
bluffen met zo’n strijdwijze maar met name de heren van Phoenix zijn gewoon fysiek een stuk sterker dan die van
ALO. Zelfs onze reuzen Sven en Casper moesten het regelmatig afleggen. Maar hoewel Phoenix ogenschijnlijk de
bovenliggende partij was wisten ze dat niet in de score te vertalen. Het werd dus een fysieke strijd tegen een
mentale en met name daar is ALO niet te verslaan.

Het vertrouwen na zo’n eindeloze reeks overwinningen is groot bij ALO en zo hielden beide ploegen elkaar in
evenwicht. Phoenix stond misschien wat vaker een doelpuntje voor maar groter dan 2 punten werd het verschil
nooit en bij rust was het 8-9 of 9-10 dat weet ik niet meer. Hoe dan ook 1 punt verschil in het voordeel van
Phoenix. De scheids stond er een soort van gelaten bij en het geweld leek allemaal een beetje langs hem heen te
gaan. Je kunt je overigens afvragen of hij, als hij veel strenger zou hebben gefloten, dat meer in het voordeel van
ALO zou hebben gedaan. Er werden onder de paal regelmatig stevige robbertjes geknokt en wie dan de eerste duw
gaf is meestal niet zo duidelijk. De coach van Phoenix vond achteraf (uiteraard) dat zijn ploeg minstens 6
strafworpen was onthouden… dus.

Goed, de 2e helft veranderde er niet zoveel, alleen scoorden beide ploegen nog minder doelpunten en daardoor was
de spanning op de tribune niet te harden. Voor sommigen werd het zelfs een beetje teveel en zij verlieten de tribune
voortijdig. De tribunes waren overigens goed gevuld met zowel ALO- als Phoenixfans door elkaar heen. Maar pas
in de 2e helft kwam het publiek, opgejut door coach Marko een beetje los, daar moeten we als supporters nog flink
op oefenen, dat kan veel beter. De wedstrijd dus weer. Na de pauze was het ALO dat wat vaker de voorsprong
pakte maar uiteindelijk ook niet het verschil kon maken. De 15-15 eindstand is dan ook een terechte en prima mee
te leven voor iedereen die voor/van ALO is. Het mooiste voor mij persoonlijk? De oorwurmblik van Phoenixheer
nummer 8, ik noem hem Tarzan. Die man keek zo heerlijk teleurgesteld na de wedstrijd in de kantine, die baalde
als een stekker en zo hoort het ook, fantastisch.
Enfin met nog 4 wedstrijden te gaan en 4 punten voorsprong zijn er dus nog maar 4 punten nodig voor het
kampioenschap, eerst 1 x uit en dan 2 x keer thuis, moet dus in één van die 2 wedstrijden gaan gebeuren. Ik zou er
maar bij zijn, zo vaak wordt het eerste niet kampioen.

Dick
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Valto F2 - ALO F2

door lakem006

Weer een zaterdag. Ditmaal naar Valto. Ritje tussen de kassen door. Casper vrijdag nog ziek. Maar zaterdag weer
topfit. Geen afmeldingen. Dus weer met de vaste vijf. Twee sportzalen, wij mogen in de 2e hal. Helaas geen ballen
aanwezig dus geen inschieten ditmaal. Dan maar een beetje rennen. Geen scheidsrechter. De speeltijd wordt niet
gehaald. Gelukkig is er een ouder bereid om te fluiten. We gaan van start.

De eerste 10 minuten gaan we goed van start. Rennen goed mee als we moeten verdedigen. ALO is de eerste die
scoort. Ravi weet de 0-1 erin te schieten. Ook Sophia Rosa doet dit en maakt de 0-2. Dan geeft Valto even gas. En
weet de 1-2 en 2-2 te scoren. Dan is het tijd. De eerste 10 minuten zijn om. De 2e tien minuten gaan van start.
Ditmaal weet Casper te scoren en maakt een vreugdesprong. Voor we de rust hebben scoort Valto ook nog 1x. De
ruststand is dan 3-3.

Tot nu toe een gelijk opgaande wedstrijd. Het 3e kwart begint Valto beter en ze zetten ALO op een 4-3 achterstand.
Gelukkig weet Nieke de 4-4 te maken en staan we weer gelijk. Spannende en leuke wedstrijd tot nu toe. Ondanks
dat Valto een paar grotere kinderen heeft gaat het nog best goed. In het 4e kwart komt er een meisje bij Valto in als
wissel. Zij is ook iets groter en kan het al redelijk goed. Ziet de Valto kinderen vrijstaan en kan ook de ballen
gooien. Ondanks dit maakt Nieke toch de 4-5 voor ALO. Een overwinning kan nog steeds. Helaas weet Valto dan,
vooral door het grotere meisje, veel ballen goed bij de paal te krijgen. Ineens staan we gelijk, en daarna achter. De
ALO kinderen kunnen de mooie worpen van het meisje niet meer bijhouden en lopen zo hard ze kunnen. Helaas
maakt Valto nog veel doelpunten. We verliezen met 10-5. Weer hard gewerkt. Dit gaan we volgende week weer
doen. De strafworpen wordt een gelijk spel (3-3). Volgende week weer nieuwe kansen.

 (20)
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