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Van de redactie

door Redactie

Vakantie, voor veel mensen een periode van zalige ledigheid al dan niet in combinatie met wintersport, voor
sommigen is het gewoon werken geblazen, voor een enkeling een nachtmerrie. Toch wordt en werd er ook nog een
beetje gekorfbald. Afgelopen zaterdag speelden de E2 (superpot), ALO 6 (goede 1e helft) en ALO A2 (degelijke
winst) en komend weekend toch ook nog vier (uit)wedstrijden: Wéér ALO 6 en ALO E2, dus geen vakantie voor
deze ploegen, en nu ook de D-ploegen. Ik hoop dat alle spelers dan inmiddels weer terug zijn van een eventuele
vakantie. Hoe dan ook, succes!

Overigens zit de wervingcie. helemaal niet zo stil in deze vakantie. Van deze commissie is men heel druk met de
voorbereidingen voor de kennismakingscursus voor sportieve kleuters. Het blijft natuurlijk heel belangrijk dat ALO
blijft zoeken naar nieuwe (jonge) leden, dus kijk allemaal in je omgeving of je kinderen vanaf een jaar of 3 à 4 kunt
enthousiasmeren voor deze superleuke cursus. Hier lees je er alles over.

Verder in dit nummer:

Zoals hierboven al aangekondigd: 7 maart 10 uur start de kennismakingscursus voor kleuters
Uitnodigingen vrijwilligersdiner op 21 maart zijn onderweg
ALO 1 wint/speelt gelijk/verliest (doorhalen wat niet van toepassing is) in wonderlijke wedstrijd…

In petto:

 Maart
6 mrt  vr  20:00 u Après-ski fest (AC)
7 mrt za  10:00 u Start kennism.cursus kalfjes

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

 April
4 apr  za  21:00 u HKF Live

17 apr  vr  Verrassingsborrelavond
27 apr  m

a
 Koningsdag@ALO

Fijne (rest van de) vakantie,

Pim

 (0)

_______________________________________________
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Februari
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)
5 mrt  Nienke Huijsing (35)
8 mrt  Pim Spek (57)
9 mrt  Mees Staal (10)

11 mrt  Marijke Huijsing-Snel (63), Tony v Mechelen (57), Eliza Reijn (12), Jasmine Bouwens (11)

 (290)
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Kennismakingstrainingen voor kleuters

door Roydepoi

Na de voorjaarsvakantie, vanaf 7 maart, starten we bij korfbalclub ALO met een kennismakingscursus voor
sportieve kleuters (vanaf 3,5 jaar). Op 5 zaterdagochtenden zijn alle kleuters die zin hebben om te bewegen en
leuke spelletjes te doen, onder leiding van onze enthousiaste trainers, bij ons van harte welkom in de sporthal van
basisschool Wonnebald (Mozartlaan 189) om 10.00 uur. Vanaf april gaan we weer lekker buiten trainen op ons
veld in de Bosjes van Pex (tegenover de speeltuin).
Op 4 april zullen we de cursus afronden met een speciale paastraining. Leuke paas-spelletjes en natuurlijk
paaseitjes zoeken in het bos!

Meld je aan door een mailtje sturen naar werving@alo.nu.

 (34)
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                                     5 / 17

mailto:werving@alo.nu


Jaargang 83 nr. 25
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Vrijwilligersdiner op 21 maart

door Redactie

Deze week zijn de uitnodigingen voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner verstuurd aan alle vrijwiligers van ALO.
Althans, dat hopen we. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het denkbaar dat we iemand onbedoeld
over het hoofd hebben gezien. Of dat de posterijen ergens een steekje laten vallen. Kortom, ben je vrijwilliger,
maar heb je geen uitnodiging ontvangen? Natuurlijk ben je dan alsnog van harte welkom. Stuur een mailtje naar 
sophiekuijperss@gmail.com om je aan te melden.

Tot ziens op de 21e!

Het bestuur

 (3)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zaterdag 22 februari 2020
ALO 6 Madjoe 6 9 13
ALO A2 ‘t Capproen A3 14 8
ALO E2 KOAG E2 22 1
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

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 29 februari 2020
11:00 KVS / Maritiem

D4
ALO D2 De Blinkerd Laura van der Zijden

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

zaterdag 7 maart 2020
10:55 ONDO D6 ALO D2 De Hoekstee
12:00 ALO E2 Olympia E1 Ockenburgh Arjan de Vries
12:00 ALO F2 Fortuna / Delta

Logistiek F3
Ockenburgh Nienke Gerlofsma

13:00 ALO E1 Achilles E1 Ockenburgh Megan Valkenburgh
13:00 ALO F1 KVS / Maritiem

F2
Ockenburgh Laurine Kuijpers

14:00 ALO B1 Avanti / Post
Makelaardij B2

Ockenburgh

15:00 ALO A1 Refleks A2 Ockenburgh
16:10 ALO 4 ODO 5 Ockenburgh
17:20 ALO 6 Meervogels /

Física 7
Ockenburgh Richard Wensink

20:15 Meervogels /
Física 4

ALO 3 De Veur

 (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 29 februari 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 1 maart
 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)

Bovenstaand rooster heeft als bron de KC Antilopen Kantinedienstfaciliteit.
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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 29 februari 2020, 13:00 uur 
Vriendenschaar 4 – ALO 6

 Wedstrijdnr.  BK16000 (S-037)
 Dames  Marleen, Séverine, Lara (W)
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Emiliya, Nicolette Reserveshirts !
 Locatie  Sporthoeve (Vromade 1, Bodegraven)

  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   ,  uur 

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

  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   zaterdag 29 februari 2020, 14:15 uur 
Fortuna / Delta Logistiek D3 – ALO D1

 Wedstrijdnr.  BK26453 (D-050)
 Dames  Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Carmen
 Locatie  Fortuna-hal (Schoemakerstraat 342, Delft)

  ALO D2   zaterdag 29 februari 2020, 11:00 uur 
KVS / Maritiem D4 – ALO D2

 Wedstrijdnr.  BK24862 (D-063)
 Dames  Janne, Lotte, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Tommy
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  10:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Lotta, Leo, Xander
 Locatie  De Blinkerd (Seinpoststraat 150, Scheveningen)

  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 29 februari 2020, 12:00 uur 
Olympia E1 – ALO E2

 Wedstrijdnr.  BK28529 (E-086)
 Dames  Rosalie
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  afgemeld: Ilse, Lucia
 Locatie  Olympia (Atletiekpad 7, Spijkenisse)

  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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Nee hè...

door Redactie

Een sompig winderig ritje op het vliegend tapijt van Sybe bracht ALO naar Assendelft om daar onder de blauwe
hemel in de regenton tegen Furore te korfballen. Tot zo ver alles normaal en onder controle. Oke, het viel me wel
op dat Marco en Teun in een lange jurk met blonde pruik liepen, maar heel bijzonder leek me dat niet. Carnaval?
Dat het veld rood, rond en vol met sneeuw lag, leek allemaal prima in orde. De twee olifanten aan de overkant
trompetterde en er werd begonnen.

Een nieuwe tactiek bleek meteen succesvol. Sven klom bij Myrthe op haar nek en kon zo de watermeloen simpel
door de korf dunken precies op het hoofd van zijn tegenstander, de watermeloen ontplofte en een rode kaart wegens
vernieling van andermans eigendom werd uitgedeeld aan de Furore-man. Langs de kant zat de sfeer er meteen goed
in. De meegebrachte lunchpakketjes dansten vrolijk rond op de maten van de woedend rond stampende Furorefans,
Pim danste de horlepiep en ik speelde de eerste viool. Hoewel het scoreverloop enigszins verwarrend en tamelijk
onnavolgbaar verliep had ik toch wel de indruk dat het allemaal de goede kant op ging voor ons. Al was me op dat
moment niet duidelijk wie ons was. Ondertussen bleek de regenton zo lek als een mandje maar gelukkig kon het
vliegend tapijt zwemmen en zo kwam ALO toch droog aan de overkant. Natuurlijk was toen net de brug dicht en
dreven de roze ballonnen allemaal de verkeerde kant op. Het scorebord liet dan ook een negatieve stand zien. -3 om
precies te zijn.

Nee hé, en ALO was net zo lekker bezig. De koperen ploert die als scheidsrechter dienst deed werd de hele tijd
ernstig af(mis)(ge)leid door de een of andere schone schijngestalte en bemoeide zich verder nergens mee zodat het
hele gebeuren compleet uit de hand begon te lopen. Nee hé, en ALO ging net zo lekker. Met de hele meute zaten
we de op wip maar allemaal aan dezelfde kant dus er gebeurde even heel weinig. Dit tot grote ergernis van de,
ondertussen roze, olifanten die van de hoge duikplank met z’n tweeën tegelijk op de andere kant van de wip
sprongen en zo het hele zooitje de ruimte in schoten. In gewichtloze toestand maakt het niet uit of je groot of klein
bent, maar wel of je je adem lang in kunt houden. Weer was daar het vliegend tapijt dat redding bracht en ons
allemaal weer terug in de dampkring vloog. Het publiek vond het allemaal prachtig en stond juichend op de
banken, wat een sfeer, wat een inzet, wat een wedstrijd. Nog nooit vertoond. De ploert besloot zuivere speeltijd en
geen rust toe te passen maar had buiten Marco gerekend want die vroeg gewoon z’n gebruikelijke 2 time-outs in 1
helft aan en zo kwam ALO toch nog even tot rust. Helaas maakt Furore daar handig gebruik van en met behulp van
elektrische rijwielen fietsten zij er even gauw een paar in, dat was wel een tegenvaller. Bovendien bleek de vogel
Phoenix uit de as van vorige week herrezen en begon fanatiek Furore een handje te helpen. ’t Vliegend tapijt
ontstak hierover in woede en ging in vlammen op en daardoor kwam Phoenix op de blaren te zitten en speelde
verder geen rol meer. Ondertussen stond ALO wel op achterstand en leken de olifanten voor het eind te gaan
trompetten, Nee hé. Het ALO-publiek zong nog even uit volle borst dat Joe neffer alloon wokt en dat wiewilbiebek,
maar het leed was al gele … WAKKER WORDEN SCHAT!!, je hebt een nachtmerrie, nee hé. pff Gelukkig zijn
dromen bedrog…

Dick

 (53)

_______________________________________________
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