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Van de redactie

door Redactie

Okay, klaar met dat gelanterfant, de vakantie is voorbij. Nu weer aan de slag. En dat is voorwaar geen straf bij
ALO want maart jeukt van de activiteiten. Eerst vrijdag het Après-ski fest, dan zaterdag weer een volledig
programma met bijna alleen maar thuiswedstrijden. Vanaf 12 uur wordt het menens voor veel ALO-ploegen. Ik
licht ALO B1 er even uit: Dat speelt om 14.00 uur tegen concurrent Avanti (evenveel verliespunten) om de eerste
plaats in de poule en kan dus goede zaken doen. Best leuk om even te komen aanmoedigen…
Zondag slechts uitwedstrijden, maar lang niet allemaal ver weg. Alleen ALO 1 moet een aardig stukje rijden, nl.
naar Furore in Krommenie. Als ALO 1 hier wint kunnen ze volgende week in de (thuis)wedstrijd tegen DKB in
Ockenburgh kampioen worden!! Kom kijken of houd de berichten hieromtrent in de gaten.
LET OP! Zondag 8 maart is de CPC in Den Haag, dus ga op tijd van huis en check je route.

A.s. zaterdag starten ook de kennismakingstrainingen voor kleuters. Vanaf 10 uur zijn kinderen vanaf drieënhalf
jaar welkom in de sporthal van de Wonnebald. Weet je iemand van die leeftijd (tot een jaartje of zes) die het leuk
vindt spelletjes te doen met andere kinderen onder leiding van zeer enthousiaste spelleiders, neem die dan dan eens
mee naar de Wonnebald. Leuk voor de kinderen, superbelangrijk voor ALO.

Verder in dit nummer:

Coronavirus géén aanleiding om wedstrijden te annuleren
Zoals hierboven al gezegd: A.s. zaterdag 7 maart 1e kennismakingstraining voor kleuters
Idem: Vrijdag 6 maart kun je in je skikloffie terecht bij ALO voor een spetterend Après-ski fest
De WSDH (werkgever sportclubs) is voor de korfbalverenigingen in Den Haag op zoek naar een
sportcoördinator
Een kleine 40 jaar geleden werd ALO 75 jaar en zette de gehele jeugd op de foto
Er zijn  nog enkele plekken vrij voor ALO-KAMP: Wees er snel bij…
Maart roert zijn staart: Après Ski fest, Pubquiz en misschien Kampioensfeestje
De TC is alweer bezig met de veldcompetitie: de eerste veldoefenwedstrijden…

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)
21 mrt  za  21:00 u Pubquiz
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

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Maart
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)
12 mrt  Tessa Schmale (26)
13 mrt  Tom Spek (22)
14 mrt  Lara Tjoa (14)
15 mrt  Eric van der Jagt (76)
16 mrt  Alison Kilpatrick (42), Gijs van de Schilde (36), Angela Baas (33)
17 mrt  Sander Koolwijk (45)
18 mrt  Jill Gaillard (69), Martijn Meijer (36), Paulien Kroonenburg (25)

 

 (290)
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A.s. zaterdag 7 maart 1e kennismakingstraining voor kleuters

door Redactie

Vanaf a.s. zaterdag 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.

 (1)
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Coronavirus géén aanleiding om wedstrijden te annuleren

door Redactie

Eind februari is voor het eerst in Nederland bij iemand het coronavirus (COVID-19) geconstateerd. Met betrekking
tot het virus volgt ALO het KNKV dat verwijst naar de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).

Vooralsnog is er voor het KNKV geen aanleiding om wedstrijden te annuleren. Mocht de overheid maatregelen
treffen die van invloed kunnen zijn op onze korfbalcompetitie, dan zullen we hierover tijdig communiceren.

Actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

Het bestuur

 (7)
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A.s. vrijdag, 6 maart, APRÈS-SKI-FEST

door Redactie

Morgen is het zover, 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 morgen 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

 (0)
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Maart = Après Ski, Pubquiz en misschien Kampioensfeestje

door Sander

De laatste loodjes in de zaal voordat we weer het veld op gaan maar deze maand maart is er gelijk eentje met nog
een aantal leuke ALO-activiteiten:

Vrijdag 6 maart: Après Ski

Oergezellig met elkaar Après Skiën, lekker foute muziek, foute drankjes en uiteraard allemaal “Dressed to
Impress”. Voor alle leeftijden vanaf 18 tot 80… je bent nooit te oud om eens lekker een avondje gek te doen!!

Zondag 15 maart: ??

We mogen het niet uitspreken maar wanneer ALO 1 aanstaande zondag wint dan spelen ze op zondag 15 maart om
14.50 uur thuis in Ockenburgh om het Ka********schap!!, en bij winst bouwen we een feestje op ALO.

Zaterdag 21 maart: Pubquiz

Aansluitend op het Vrijwilligersfeest wordt traditiegetrouw de jaarlijkse Pubquiz georganiseerd vanaf 21.00 uur.
Welk team heeft de meeste kennis paraat over de meest triviale feitjes. Formeer een team en geef je op voor een
avondje gezellig quizzen.

Ook na de roerige maand maart staan er nog vele activiteiten op de planning, wat te denken van:

Koningsdag op ALO
Glow Korfbal voor de kids
EK Oranjewedstrijden op ALO op groot scherm
2e klaverjasavond
Schutterstoernooi
Eindfeest
ALO-kamp

En wie weet kunnen we bij voldoende animo ook nog wel een ALO Songfestival-avond organiseren op zaterdag 16
mei, of met zijn allen op ALO kijken naar de verrichtingen van Max Verstappen tijdens de Dutch Grand prix op
zondag 3 mei?

Kortom ALO Bruist!!!

 

 (27)
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ALO wordt 75 jaar en zet de gehele jeugd op de foto

door Martijn van Wensveen

Ik heb ze al heel vaak gezien. Waarschijnlijk omdat er zo veel kinderen op staan. De hele jeugd van ALO werd met
2 foto’s vastgelegd. Ik hoop dat jullie veel bekenden zien die er nog een stuk jonger uitzagen. Ik ben benieuwd.
Weet je namen? Geef ze door via onderstaand emailadres (graag met vermelding waar ze staan)!
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Ik vermoed dat de fotograaf waarschijnlijk niet tevreden was met zijn eerste foto. Bovenstaande groep staat er
namelijk nogmaals op, nu midden op het veld.
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Als tegenhanger nog een oude foto ergens uit het archief. Als ik het goed heb is het net na de oorlog. Het
balmasqué ter ere van het 40 jarig bestaan. Met op dezelfde pagina het publiek en een ploegenfoto.
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu
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Vacature combinatiefunctionaris kaderontwikkeling Haags korfbal
(0,5 fte; 19 uur per week)

door Redactie

De WSDH (werkgever sportclubs) is voor de korfbalverenigingen in Den Haag op zoek naar een sportcoördinator.
Hieronder de vacature. Hoort zegt het voort!

Jij laat de club lekker draaien!
Voordat je verder leest, moet één ding zeker zijn: korfbal is helemaal jouw ding! Van jong tot oud, van ieder niveau
word je enthousiast. Kan jij dit plezier ook overdragen op jouw trainers, jouw spelers en alle Hagenaars, dan ben jij
de aanvoerder met wie wij in de basis willen starten!

Jouw speelveld
Bij Werkgever Sportclubs Den Haag zijn we op zoek naar een nieuwe combinatiefunctionaris (sportcoördinator)
met de specialisatie korfbal. Als onze nieuwe collega versterk je Haagse korfbalverenigingen. De belangrijkste
werkzaamheden bestaan uit leden- en kaderontwikkeling, ontwikkelen van technisch beleid en de organisatie van
maatschappelijke activiteiten.
De negen Haagse korfbalverenigingen zijn gelegen in de buitenwijken van Den Haag. Het grootste gedeelte van de
korfbalverenigingen heeft aangegeven op bovenstaande onderdelen ondersteund te willen worden. Samen met jouw
collega bespreek je de ondersteuningsbehoefte van verenigingen, stemmen jullie je werkzaamheden met elkaar af
en werk je samen met de regio-ondersteuner van het KNKV.  Door jouw inzet versterk en verbind je niet alleen de
korfbalverenigingen, maar versterk je ook de korfbalsport in het algemeen.

Aangenaam, dit is jouw nieuwe werkgever
Al sinds 2008 werken we als Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) aan de formule van succesvolle
sportstimulering in onze hofstad. Als een van de weinigen in onze sector zijn we een stabiele werkgever voor ruim
80 combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en streetsportleiders in Den Haag. Bij ons hebben sportieve
medewerkers die hun vak goed uitoefenen, uitzicht op een vaste aanstelling.
WSDH staat nauw in contact met 50 sportverenigingen waaraan jij en je collegajeugdsportcoördinatoren en
buurtsportcoaches worden uitgeleend. Met elkaar werken we aan de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken
in Den Haag. Ook biedt onze stichting een passend en veelzijdig sportaanbod op 100 Haagse scholen.

Jouw winst (o.b.v. een 38-urige werkweek)

De glimlach op de gezichten van clubleden en kader.
Een salaris van € 2375– 3736 (schaal 7 of 8, CAO sport).
Een reiskostenvergoeding.
Minimaal 24 vrije dagen per jaar.
Een vergoeding voor kleine kosten en aanvullende verzekeringen.
Mogelijkheden om bij te scholen.
Een pensioenfonds.

In jouw sporttas
Organisatietalent, enthousiasme en kennis van korfbal: jij hebt het allemaal! En dat gebruik je maar al te graag om
Haagse korfbalverenigingen naar een hoger plan te helpen. Jij kan dingen in gang zetten en coördineren waarbij
jouw gestructureerde werkwijze goed van pas komt. Daarnaast ben je niet bang om initiatief te tonen en
verantwoordelijkheid te nemen. Jouw ondernemende houding en ambitie om jezelf en de vereniging te
ontwikkelen, krijgt hier volop de ruimte. Verder breng je mee:
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Minimaal MBO 4 sportopleiding, bij voorkeur aangevuld met een trainersdiploma (KT2)
Ervaring binnen de sportverenigingswereld, bij voorkeur de Haagse, en de begeleiding van technisch kader
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bereidheid om minimaal 3 avonden te werken en soms op zaterdag

Solliciteren?
Je kan ons overtuigen door een leuke presentatie over jezelf te sturen naar info@swsdh.nl (of via wetransfer).
Uiteraard kan je ook via een motivatie en cv solliciteren, en wellicht nodigen we je uit voor een goed gesprek!
Stuur jouw sollicitatie voor vrijdag 13 maart aan info@swsdh.nl.

Vragen over de vacature of procedure? Stel deze aan Hans Honders, via hans.honders@swsdh.nl, 070 – 368 60 46
of loop even bij ons langs op de Sportcampus (volg de bordjes “Kantoren midden”).

 (7)
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ALO KAMP 2020 (nu al leuk)

door lakem006

Vorige week even geen stukje. Was vakantie en iedereen had wel wat anders aan zijn hoofd. Nu maar weer verder
waar we gebleven waren. Op het moment van schrijven van het stukje waren er 54 officiële aanmeldingen. Dat
betekent nog een kleine 16 plekken vrij. Dat lijkt nog heel veel. Maar toch. Je wilt dit spektakel niet missen
natuurlijk. Zat van de week de foto’s van voorgaande jaren te bekijken en wat was het toen leuk. De
activiteitencommissie van het kamp doet weer zijn best om de beste spellen te bedenken en te
vernieuwen. Natuurlijk zijn er ook veel spellen die gegarandeerd een succes zijn. En met het bos zo dichtbij kan het
niet anders dan fantastisch worden.

Geef je dan op als je nog niet op de lijst staat. Let op: 1x opgeven is voldoende. Na bevestiging in het scherm kun
je enige tijd later kijken in de lijst of je erbij staat. 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

 (18)
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Oefenwedstrijden veld

door Arthur Tjoa

De zaal loopt inmiddels aardig richting einde. Nog een maandje en dan mogen we het veld weer op. Voor in de 
agenda’s daarom alvast het voorlopige overzicht met oefenwedstrijden. Er komen vrijwel zeker nog wedstrijden
bij. Indien dat het geval is zullen we een update publiceren (ook als er meer bekend is over de thans nog niet
bekende tijden).

Voor 9 wedstrijden is er een scheidsrechter nodig. Heb je zin en/of tijd, meld het svp bij de TC: tc@alo.nu.

Opvallende wedstrijden zijn uiteraard die van ALO 1 en 2 op zaterdag 11 april tegen Meervogels 1 en 2 (Ter info:
Meervogels 1 speelt zaal overgangsklasse en veld hoofdklasse), een mooie test dus voor onze selectie.

Het weekend van 18/19 april is het eerste veldcompetitieweekend na de zaal.

Team Dag Datum Wedstrijd Tijd Scheidsrechter
ALO B2 Zat 4-apr ALO B2 – Nikantes B1 10.00 uur ALO
ALO A2 Zat 4-apr ALO A2 – Die Haghe A3 11.00 uur ALO
ALO B1 Zat 4-apr ALO B1 – Achilles B1 12.00 uur ALO
ALO C1 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO D1 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO D2 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO E1 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO E1 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO E2 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO F1 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb
ALO F2 Zat 4-apr Toernooi KVS nnb

ALO F2 Woe 8-apr ALO F2 – Achilles F2 17.30 uur ALO

ALO 2 Don 9-apr ALO 2 – ODO 2 19.30 uur ALO
ALO 1 Don 9-apr ALO 1 – ODO 1 20.45 uur ALO

ALO A1 Zat 11-apr ODO A1 – ALO A1 nnb
ALO 6 Zat 11-apr Nikantes 3 – ALO 6 13.15 uur
ALO 2 Zat 11-apr ALO 2 – Meervogels 2 13.00 uur ALO
ALO 1 Zat 11-apr ALO 1 – Meervogels 1 14.30 uur ALO

ALO E2 Woe 15-apr ALO E2 – Die Haghe E2 17.30 uur ALO
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zaterdag 29 februari 2020
Vriendenschaar 4 ALO 6 11 17
Fortuna / Delta
Logistiek D3

ALO D1 0 4

KVS / Maritiem
D4

ALO D2 16 1

Olympia E1 ALO E2 6 12
zaterdag 22 februari 2020
ALO 6 Madjoe 6 9 13
ALO A2 ‘t Capproen A3 14 8
ALO E2 KOAG E2 22 1

 

Programma & scheidsrechters komende week:

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 F1 KVS / Maritiem
F2

Ockenburgh Laurine Kuijpers

13:00 ALO E1 Achilles E1 Ockenburgh Megan Valkenburgh
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

zondag 8 maart 2020
13:15 Refleks 3 ALO 2 Marimbahal W. Kes
13:20 Dubbel Zes /

Futura 4
ALO 7 Houtrust

14:15 Furore 1 ALO 1 Het Trias P. Veldman
14:30 Dubbel Zes /

Futura 6
ALO 5 Houtrust

 (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 7 maart 2020
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 8 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   zondag 8 maart 2020, 14:15 uur 
Furore 1 – ALO 1

 Wedstrijdnr.  WK11286 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  Het Trias (Saendelverlaan 2, Krommenie)

  ALO 2   zondag 8 maart 2020, 13:15 uur 
Refleks 3 – ALO 2

 Wedstrijdnr.  WK14121 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  12:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Marimbahal (Waldhoornplein 1, Rijswijk)

 

  ALO 3   zaterdag 7 maart 2020, 20:15 uur 

                                   25 / 29

http://www.alo.nu/teampaginas/ar/
http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Spelbepalingen_2014-2015.pdf
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/organisatie/leden/
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11286
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14121
http://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/GroteClubActie20141.jpg


Jaargang 83 nr. 26
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Meervogels / Física 4 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK15611 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  18:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  De Veur (Prismalaan 40, Zoetermeer)

  ALO 4   zaterdag 7 maart 2020, 16:10 uur 
ALO 4 – ODO 5

 Wedstrijdnr.  WK16242 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  15:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Sabine
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 5   zondag 8 maart 2020, 14:30 uur 
Dubbel Zes / Futura 6 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK13565 (S-216)
 Dames  Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  14:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Houtrust (Laan van Poot 22, Den Haag)

  ALO 6   zaterdag 7 maart 2020, 17:20 uur 
ALO 6 – Meervogels / Física 7

 Wedstrijdnr.  BK40247 (S-037)
 Dames  Emiliya, Marleen, Séverine, Annabel
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  16:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Nicolette
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 7   zondag 8 maart 2020, 13:20 uur 
Dubbel Zes / Futura 4 – ALO 7

 Wedstrijdnr.  BK13568 (S-218)
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 Dames  Jennifer, Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  12:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Houtrust (Laan van Poot 22, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 7 maart 2020, 15:00 uur 
ALO A1 – Refleks A2

 Wedstrijdnr.  WK16994 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  14:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A2   ,  uur 

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

  ALO B1   zaterdag 7 maart 2020, 14:00 uur 
ALO B1 – Avanti / Post Makelaardij B2

 Wedstrijdnr.  WK19427 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Naima, Tygo
 Coach  Arthur
 Verzamelen  13:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  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   zaterdag 7 maart 2020, 10:55 uur 
ONDO D6 – ALO D2

 Wedstrijdnr.  BK26422 (D-063)
 Dames  Janne, Lotta, Lotte, Marit, Miley, Sera
 Heren  Bastiaan, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  09:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Leo, Tommy
 Locatie  De Hoekstee (Mercatorweg 50, Hoek van Holland)

  ALO E1   zaterdag 7 maart 2020, 13:00 uur 
ALO E1 – Achilles E1

 Wedstrijdnr.  BK31526 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO E2   zaterdag 7 maart 2020, 12:00 uur 
ALO E2 – Olympia E1

 Wedstrijdnr.  BK31558 (E-086)
 Dames  Ilse, Lucia, Rosalie
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Piet
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F1   zaterdag 7 maart 2020, 13:00 uur 
ALO F1 – KVS / Maritiem F2

 Wedstrijdnr.  BK34744 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO F2   zaterdag 7 maart 2020, 12:00 uur 
ALO F2 – Fortuna / Delta Logistiek F3

 Wedstrijdnr.  BK34734 (F-035)
 Dames  Nieke, Sophia
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Loïs, Stella
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 (284)
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