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Van de redactie

door Redactie

Is ALO 1 net zo lekker op weg, gooit een onzichtbare vijand roet in het eten. Na weer een uitstekende overwinning
van ons vlaggenschip afgelopen zondag tegen Furore scheiden slechts 2 punten het eerste van het kampioenschap.
Maar wanneer gaan ze dat halen? I.i.g. niet komende zondag tegen DKB want dat komt uit (NB) Best. Laten we
hopen dat de Brabantse reisban volgende week is opgeheven, want dan staat DOT-Oss (dus óók NB) op de
planning. We gaan het zien… Hoewel DeetosSnel (ALO 5) en Oranje Wit (ALO A2) gevaarlijk dicht in de buurt
van Noord Brabant gesitueerd zijn, nl. in Dordrecht, gaan deze en de andere wedstrijden vooralsnog wél gewoon
door.

Komende zaterdag is Ockenburgh niet beschikbaar(?) waardoor we de thuisspelende ALO-ploegen kunnen
aanmoedigen in de sporthal aan de Gaslaan. ALO D1 al om 9 uur en dan vanaf vier uur achtereenvolgens ALO B2,
ALO C1 en ALO 3. Overigens hoef je voor sommige uitwedstrijden niet veel verder te reizen als die bijvoorbeeld
in de Sportcampus of aan de Steenwijklaan plaatsvinden.
Zondag dus geen kampioenswedstrijd van ALO 1, maar wél (in Ockenburgh) ALO 7 om 11:15 uur, ALO 5 om
12:25 uur en ALO 2, dat zich helaas niet meer kan redden maar nog wel revanche gaat nemen op HKV/OE, om
13:35 uur.

Verder in dit nummer:

Corona-virus gooit roet in het eventuele kampioenschapseten ALO 1: ALO 1 – DKB 1 voorlopig uitgesteld
Zaterdag 21 maart, start van de lente: ALO-vrijwilligersdiner (geef je op vóór 16 maart) en daarna Pubquiz
voor iedereen
Heb jij een goed idee om mensen in beweging te krijgen? Wellicht subsidie mogelijk…
Het is ALO al eerder overkomen dat de kampioenswedstrijd werd afgelast. Martijn diepte krantenverslagen
op…
TC-nieuws: Kampioensnieuws – stand van zaken op de ranglijst
ALO 1 bleef ook tegen de reuzen van Furore ongeslagen en ook ALO F2 had met lengtenadeel te maken
tegen Fortuna en wist nog bijna te winnen

In petto:

 Maart
14 mrt  za  10:00 u 2e kennism.cursus kalfjes
21 mrt  za  18:00 u Vrijwilligersdiner (Bestuur)
21 mrt  za  21:00 u Pubquiz (AC)
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

 (5)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Maart
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)
19 mrt  Vera Leeman (19)
23 mrt  Isabel Spek (24)
24 mrt  Jos Veldman (70)
25 mrt  Aisha Dahab (19)

 

 (290)
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Kampioenswedstrijd ALO 1 afgelast vanwege Corona-virus

door Redactie

Kwam vorige week nog het geruststellende bericht dat het Corona-virus geen reden was om wedstrijden af te
gelasten, deze week zijn alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging door het
KNKV helaas wél afgelast. Het KNKV volgt hiermee het advies op van NOC*NSF. En aangezien de tegenstander
van ALO 1 het in Best gevestigde DKB is, gaat het feest deze week dus niet door. De wedstrijd de week erna is
gelukkig wederom een thuiswedstrijd, maar helaas tegen het in Oss gevestigde DOT, dus het is nog even spannend
of die wedstrijd door zal gaan. Houd de berichten op de website in de gaten!

Voor zover mij bekend zijn er geen andere teams van ALO die komend weekend tegen een Brabants team moeten
aantreden, maar overleg bij twijfel met je aanvoerder of coach.

Lees hier het volledige bericht van het KNKV.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (42)
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Kampioensnieuws - stand van zaken op de ranglijst

door Arthur Tjoa

De competitie nadert zijn/haar ontknoping. Daarom weer even een update:

ALO 1. Afgelopen zondag won het eerste weer (zie verslag elders). Met nog 3 wedstrijden te gaan blijft het
verschil van 4 punten met nr 2 hiermee gehandhaafd. Door het betere onderlinge resultaat van ALO wat bepalend is
voor de eerste plaats, is een overwinning komende zondag (wedstrijd is afgelast wegens COVID-19, red)
voldoende voor het kampioenschap. Dus komende zondag: aanvang 14.50 uur in Ockenburgh.

ALO B1. Won afgelopen zaterdag vrij ruim de wedstrijd tegen de grote concurrent en komt daarmee op evenveel
punten. Echter, wel met 1 wedstrijd minder gespeeld, dus als die gewonnen wordt …. Met 3 wedstrijden te gaan, en
een beter onderling resultaat dus nog alles in eigen hand. Op basis van de prestaties dit seizoen is ALO B1
overigens in een sterke 1e klasse ingedeeld voor de 2e helft veld, dus daar kan ALO B1 aan de bak.

ALO D1. Twee punten voor met nog 3 wedstrijden te gaan. Alles in eigen hand, maar komende zaterdag normaal
gesproken nog geen kampioen.

ALO F1. Nog steeds gelijk, maar ook nog steeds 1 wedstrijd minder gespeeld, dus de kansen blijven in eigen hand.
Maar normaal gesproken komende zaterdag nog geen kampioen.

ALO 4, ALO A2, ALO B2 en ALO C1 hebben allen nog een kleine kans op een kampioenschap maar dan moet
alles meezitten. De overige ploegen komen niet meer in aanmerking.

Voor alle vragen en opmerkingen: tc@alo.nu

 (72)
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Zaterdag 21 maart: Vrijwilligersdiner & Pubquiz!

door Redactie

Zaterdag 21 maart zal het bestuur een heerlijke maaltijd bereiden voor al onze vrijwilligers, onder leiding van chef
Harry. De aanmeldingen stromen langzaam binnen, maar we missen nog wel wat aanmeldingen om er echt een
gezellig feestje van te maken met elkaar…
Heb jij je nog niet aangemeld? Stuur voor maandag 16 maart even een berichtje naar sophiekuijperss@gmail.com
en meld je aan!

Aansluitend is vanaf 21.00 is de hele vereniging welkom voor de jaarlijkse pubquiz. Vorm een topteam met: alle
ouders van het team van je kind, je eigen ploeggenoten, ALO Fitters, recreanten en ga de strijd aan! Iedereen is
welkom..

Tot zaterdag 21 maart
Groetjes Sophie

 (4)
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Pubquiz op 21 maart belooft weer spektakel

door Redactie

Iedereen die weleens aanwezig is geweest bij een Pubquiz op ALO weet dat het spectaculair leuk is om aan mee te
doen. Onze onvolprezen AC maakt de Pubquiz zelf, wat garant staat voor een enorme variatie aan onderwerpen en
gekkigheid. De vragen zijn verrassend en zowel geschikt voor korfballers als niet-korfballers. Presentator Casper
Kuijpers zal ook dit jaar weer de presentatie voor zijn rekening nemen, daar kunnen we ons alvast op verheugen.
Dus ouders, spelers, leden, oud-leden en vrienden van ALO, laat deze kans op een gezellige avond niet aan je neus
voorbij gaan en stel je eigen team snel samen!

De pubquiz begint om 21:00 uur, inloop vanaf 20:30 uur.

 (4)
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Heb jij een goed idee om mensen in beweging te krijgen?

door Redactie

De gemeente Den Haag is al jaren actief om zoveel mogelijk Hagenaars aan het sporten te krijgen en te houden.
Daarvoor worden ook regelmatig subsidies verstrekt aan kleine en grote initiatieven. Heb je een idee om mensen
aan het bewegen te krijgen? Dien dan een subsidieaanvraag in, hieronder kun je lezen hoe dat moet. Heb je een
goed idee, maar vind je het lastig om de subsidieaanvraag te doen? Laat het weten aan het bestuur, dan kunnen we
dit wellicht samen doen. ALO heeft al eens succesvol een subsidieaanvraag ingediend, het is dus zeker haalbaar als
je een idee hebt dat aansluit bij onderstaande richtlijnen. Hieronder het volledige bericht dat ALO hierover ontving.

De subsidieregeling ‘Haags Sportinitiatief 2020’ van de gemeente Den Haag is weer opengesteld.
Heb je een goed idee om Hagenaars die nu niet sporten of bewegen actiever te maken? Dan nodigt de gemeente
Den Haag je van harte uit om hiervoor subsidie aan te vragen. Je maakt kans op maximaal €10.000 om jouw idee
op te starten. Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met 27 april 2020.

Waarom meedoen?
Omdat jij op sportief gebied iets wilt betekenen voor de mensen in jouw buurt, die nu te weinig of niet bewegen. Of
omdat jij mogelijkheden ziet in het uitbreiden van het bestaande sportaanbod in Den Haag. Sportverenigingen
kunnen met een Haags Sportinitiatief ook nog eens nieuwe leden aantrekken.

Hoe meedoen?
Ga naar denhaag.nl/sportinitiatief en lees of jouw idee voldoet aan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking
te komen. Als dat zo is, vul dan het aanmeldformulier in. In de week van 25 mei hoor je of de subsidie wordt
toegekend. Zijn er meer aanvragen dan subsidiegeld? Dan mogen de inwoners van Den Haag mee gaan stemmen.

Veel succes met jouw aanmelding van het Haags Sportinitiatief. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gaby
van Gils via HaagsSportinitiatief@denhaag.nl.

 (5)
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Afgelasting kampioenswedstrijd niet voor het eerst

door Martijn van Wensveen

Je zou maar graag kampioen willen worden … gaat je wedstrijd niet door! Het gebeurde ALO in 1915. ALO was
net, door 2 jaar op rij laatste te worden, afgezakt naar de 2e klasse Zuid. Het ging dit jaar eigenlijk enorm goed. Dat
we niet in de 2e klasse hoorden was duidelijk. We bleven maar winnen! Het was maar een korte competitie. Het
hele seizoen bestond uit 6 wedstrijden. Het is goed mogelijk dat het om een nood-competitie ging. We zaten in de
eerste wereldoorlog – we deden niet mee, maar waren wel gemobiliseerd:
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De tegenstanders waren: Vitesse II (Den Haag), OSCR II (Rotterdam) en HSV II (Den Haag). We kregen in het
hele seizoen 9 doelpunten tegen en maakten er zelf 68!

31 jan. 1915 moest het dan gebeuren. Thuis, op Houtrust tegen OSCR. Buiten dus, geen zaalcompetitie, dat was
nog niet uitgevonden. Maar het werd slecht weer. Alle terreinen werden afgekeurd. De wedstrijd werd bijna een
maand uitgesteld. De nieuwe datum is 21 feb. 1915.

Er werd gewonnen – en hoe! Het werd 15 – 0. Helaas heb ik geen wedstrijdverslag kunnen vinden. Ook toen was
het een beetje crisis denk ik.

In 1915 werd uitstel gelukkig geen afstel. Hoe anders is de situatie nu in 2020. Stel je voor … het corona-virus zet
door. We moeten met zijn allen volstrekte afzondering blijven. Zou de bond besluiten de competitie als geheel uit
stellen? Komt er misschien deze keer wel afstel? Een nieuwe nachtmerrie (na die van Dick van een paar weken
terug). Laten we hopen dat het anders loopt.

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 8 maart 2020
Furore 1 ALO 1 21 25
Refleks 3 ALO 2 22 14
Dubbel Zes /
Futura 6

ALO 5 15 18

Dubbel Zes /
Futura 4

ALO 7 25 8

zaterdag 7 maart 2020
Meervogels /
Física 4

ALO 3 23 15

ALO 4 ODO 5 8 15
ALO 6 Meervogels /

Física 7
10 9

ALO A1 Refleks A2 10 14
ALO B1 Avanti / Post

Makelaardij B2
11 7

ONDO D6 ALO D2 1 3
ALO E1 Achilles E1 10 8
ALO E2 Olympia E1 12 4
ALO F1 KVS / Maritiem

F2
16 7

ALO F2 Fortuna / Delta
Logistiek F3

9 13

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 14 maart 2020
09:00 ALO D1 Phoenix D2 Gaslaan Pim de Jager
09:10 Achilles F2 ALO F1 Sportcampus

Zuiderpark
Achilles A3

12:00 Die Haghe E1 ALO E1 Sportcampus
Zuiderpark

12:30 HKV / Ons
Eibernest F2

ALO F2 HKV/Ons
Eibernesthal

13:25 SDO 1 ALO 6 De Vosse
15:00 Madjoe 3 ALO 4 Middelmors
15:30 Oranje Wit A4 ALO A2 Oranje Withal
16:00 ALO B2 Achilles B2 Gaslaan Marcel Lakeman
16:15 Valto A2 ALO A1 Vreeloo-hal
17:00 ALO C1 Dubbel Zes C1 Gaslaan Richard Wensink
17:25 Valto B2 ALO B1 Vreeloo-hal J. Kosse
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18:00 ALO 3 Madjoe 4 Gaslaan
zondag 15 maart 2020
11:15 ALO 7 HKV / Ons

Eibernest 6
Ockenburgh Tim Castenmiller

12:25 ALO 5 Ten Donck 1 Ockenburgh Freek van der Heiden
13:35 ALO 2 HKV / Ons

Eibernest 3
Ockenburgh N. Meijer

14:50 ALO 1 DKB 1 Ockenburgh G. Auwerda

 (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 14 maart
 Van – tot  Wie
  –  Geen veldwedstrijden
  Zondag 15 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 15 maart 2020, 14:50 uur 
ALO 1 – DKB 1

 Wedstrijdnr.  WK11324 (2G)
 Dames  Denise, Elise, Isabel, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Marco, Teun
 Verzamelen  13:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 2   zondag 15 maart 2020, 13:35 uur 
ALO 2 – HKV / Ons Eibernest 3

 Wedstrijdnr.  WK14205 (R2G)
 Dames  Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
 Heren  Michiel, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Chris, Gijs
 Verzamelen  12:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

 

  ALO 3   zaterdag 14 maart 2020, 18:00 uur 
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ALO 3 – Madjoe 4
 Wedstrijdnr.  WK20591 (R4L)
 Dames  Angela, Kim, Maaike, Manon, Sanne, Tirza
 Heren  Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  17:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO 4   zaterdag 14 maart 2020, 15:00 uur 
Madjoe 3 – ALO 4

 Wedstrijdnr.  WK14728 (R4N)
 Dames  Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Sabine
 Locatie  Middelmors (Noordwijkerweg, Rijnsburg)

  ALO 5   zondag 15 maart 2020, 12:25 uur 
ALO 5 – Ten Donck 1

 Wedstrijdnr.  BK13584 (S-216)
 Dames  Elisa, Ikelien, Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Owen, Simon
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO 6   zaterdag 14 maart 2020, 13:25 uur 
SDO 1 – ALO 6

 Wedstrijdnr.  BK15641 (S-037)
 Dames  Emiliya, Marleen, Séverine, Tinke
 Heren  David (L), Sven, Tim, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  afgemeld: Nicolette Reserveshirts !
 Locatie  De Vosse (Vosselaan 152, Hillegom)

  ALO 7   zondag 15 maart 2020, 11:15 uur 
ALO 7 – HKV / Ons Eibernest 6

 Wedstrijdnr.  BK13581 (S-218)

                                   20 / 25

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK20591
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14728
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13584
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK15641
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13581


Jaargang 83 nr. 27
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 Dames  Jennifer, Marije, Misja, Sarissa, Tinke
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  10:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Ockenburgh (Wijndaelerduin 27, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 14 maart 2020, 16:15 uur 
Valto A2 – ALO A1

 Wedstrijdnr.  WK17804 (A2H)
 Dames  Megan, Naima, Philine, Sanne, Sylene
 Heren  Olivier, Pim, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  15:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Vreeloo-hal (Vellingweg 14, De Lier)

  ALO A2   zaterdag 14 maart 2020, 15:30 uur 
Oranje Wit A4 – ALO A2

 Wedstrijdnr.  BK18018 (A-043)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
 Heren  Cas, Joris
 Reserves  
 Coach  Mark
 Verzamelen  13:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Oranje Withal (Nieuwe Noordpolderweg 5, Dordrecht)

  ALO B1   zaterdag 14 maart 2020, 17:25 uur 
Valto B2 – ALO B1

 Wedstrijdnr.  WK19283 (B2F)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  Philine, Charley
 Coach  Arthur
 Verzamelen  16:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Vreeloo-hal (Vellingweg 14, De Lier)

  ALO B2   zaterdag 14 maart 2020, 16:00 uur 
ALO B2 – Achilles B2

 Wedstrijdnr.  BK21192 (B-036)
 Dames  Laeta, Linda
 Heren  Charley, Simcha, Tim
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 Reserves  Sienna, Ferran, Max
 Coach  Richard
 Verzamelen  15:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Noa, Sanne, Loek
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO C1   zaterdag 14 maart 2020, 17:00 uur 
ALO C1 – Dubbel Zes C1

 Wedstrijdnr.  BK22680 (C-046)
 Dames  Alessia, Anna, Sienna
 Heren  Max, Nathan
 Reserves  Jasmine, Laeta, Simcha, Tim
 Coach  Esther
 Verzamelen  16:15 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Maira, Medea, Tygo
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 14 maart 2020, 09:00 uur 
ALO D1 – Phoenix D2

 Wedstrijdnr.  BK25686 (D-050)
 Dames  Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Raphael
 Reserves  
 Coach  Casper, Raven
 Verzamelen  08:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Gaslaan (Gaslaan 200, Den Haag)

  ALO D2   ,  uur 

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

  ALO E1   zaterdag 14 maart 2020, 12:00 uur 
Die Haghe E1 – ALO E1

 Wedstrijdnr.  BK29716 (E-078)
 Dames  Eva, Vera
 Heren  Bik, Mees
 Reserves  
 Coach  Arthur
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 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)

  ALO E2   ,  uur 

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

  ALO F1   zaterdag 14 maart 2020, 09:10 uur 
Achilles F2 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK33799 (F-034)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Wouter
 Verzamelen  08:30 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Sportcampus Zuiderpark (Mr P D Fortuynwg 22, Den Haag)

  ALO F2   zaterdag 14 maart 2020, 12:30 uur 
HKV / Ons Eibernest F2 – ALO F2

 Wedstrijdnr.  BK33756 (F-035)
 Dames  Loïs, Nieke, Sophia, Stella
 Heren  Ravi
 Reserves  
 Coach  Marcel
 Verzamelen  12:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  HKV/Ons Eibernesthal (Steenwijklaan 16, Den Haag)

 (284)

_______________________________________________
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Motor hapert

door Redactie

Net als een aantal weken geleden uit tegen DOT-Oss had de wedstrijd afgelopen zondag wel wat weg van de
heenreis. Het begon allemaal niet zo soepel maar liep al snel vlotjes met een uiteindelijk prima resultaat tot gevolg.
Bij Pim in de auto zoefden wij elektrisch aangedreven stilletjes over de A4 richting Krommenie toen ons het
bericht bereikte dat Denise met pech ergens langs de A44 stond. En jawel met maar liefst 4 dames aan boord
dreigde een debacle. Marco en Teun maakten een omweg en de ANWB dwong een nieuw lidmaatschap af en alles
zou goed komen. Gelukkig waren Marco en Teun eerder ter plaatse en bij een nieuwe poging startte het vehikel
weer gewoon en konden de dames de weg vervolgen. De ANWB werd afgebeld en dus ook geen nieuw lid rijker.
Ruim een uur voor het begin was de hele ploeg in de sporthal. Zo ver zo goed.

De wedstrijd verliep ook zo een beetje. Furore is niet voor niets nummer 3 in de stand en was niet van plan mee te
werken aan een soepele overwinning van ALO. Een beetje stroef begin dus. ALO kwam bij 4-2 de gebruikelijke 2
punten achter voordat het allemaal een beetje beter ging lopen. Nog een paar keer gelijk maar opeens stond het
7-11 voor de onzen. Weer haperde het even en de ruststand was 11-13.

In de tweede helft kwam Furore nog 2 x op 1 punt maar daarna nam ALO gedecideerd afstand, na 13-14 werd de
voorsprong alsmaar groter. Bij 18-23 was de zaak wel bekeken al bleef Furore goed tegenspel bieden en was het op
de tribune zoals gewoonlijk spannender dan in het veld. Daar wist oude krijger Martijn echter wel wat op. Eenmaal
in het veld dirigeerde hij de aanval zodanig dat er geen eind aan kwam en toen er eindelijk een eind aan kwam was
dat met een doelpunt voor ALO en wist iedereen, nu is het klaar. Maar in diezelfde eindeloze aanval kreeg hij ook
de lachers op zijn hand, of moet ik zeggen aan zijn broek, want zijn sportbroek bleef niet aan zijn kont hangen en
dus moest ie tijdens het dirigeren, afvangen, aanvallen, passen en schieten ook nog steeds maar weer z’n broek
ophijsen.
Maar goed, de volgende overwinning is dus een feit en nog slechts 2 punten scheiden ALO van het kampioenschap.
Als het Coronavirus geen roet in het eten gooit gebeurt dat al aanstaand weekend thuis tegen DKB om 14.50 in
Ockenburgh. Laat je mondkapjes maar thuis want die helpen toch niet en dempen het geluid alleen maar. Wel
meenemen: toeters, vlaggen, spandoeken en wat dies meer zij. Be there.

Dick

 (86)

_______________________________________________
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ALO F2 - Fortuna F3

door lakem006

Na een paar weken rust mochten we dan eindelijk weer een korfbalwedstrijd spelen. Een thuiswedstrijd om 12.00
uur tegen Fortuna F3. Vandaag in de basis: Nieke, Gerard, Ravi en Casper. Sterinvallers Arnou en Gerard vullen
het vandaag aan. Omdat Sophia wat problemen onderweg had is Gerard even voor haar begonnen. Beide teams
hadden er zin in. Onze scheidsrechter van de dag is Nienke. We gaan beginnen. Arnou als reserve even langs de
kant. Casper eigenlijk nog een beetje ziek maar probeert het toch. En daar gaan we.

Rennen, gooien, rennen, verdedigen, rennen, rennen, rennen. Erg vermoeiend om naar te kijken. Laat staan om het
ook nog allemaal te moeten doen. Ondanks al het geren weet Fortuna de 0-1 te maken. Gerard maakt de 1-1 waarop
Fortuna antwoordt met de 1-2. Gelijk erna maakt Gerard nog maar even zijn 2e doelpunt. Hierdoor staat het na 10
minuten 2-2. Tot zover gaat het goed. De 2e 10 minuten staat Gerard langs de kant en speelt Sophia mee. Fortuna
maakt dan de 2-3, 2-4 en 2-5. In de tussentijd is Nieke gewond geraakt door een bal op haar mond (vangen met de
mond kunnen we bij de F2 nog niet zo goed), maar speelt nog even door. Arnou scoort dan de 3-5. En Nieke maakt
ook nog even de 4-5. Helaas gaan we de rust in met 4-7.

Na rust starten we goed en weet eerst Ravi heel mooi te scoren, daarna 3x Arnou. Nu staan we ineens voor met 8-7.
Fortuna maakt nog 8-8. Helaas moeten we nog 10 minuten. En die doen ze bij  Fortuna iets beter. 8-9, 8-10 en 8-11
staan binnen de kortste keren op het scorebord. Arnou weet nogmaals te scoren en maakt 9-11. De wedstrijd eindigt
bij 9-13. Toch waren we niet veel slechter, maar over grotere kinderen is het moeilijk schieten. Zoals altijd nog
even strafworpen. En die winnen we met 4-3. We kunnen dus best goed schieten maar er moet geen kind voor ons
staan met de handen omhoog.

Arnou en Gerard bedankt voor het invallen.

Volgende week weer nieuwe kansen op veel doelpunten.

 (19)
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