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Van de redactie

door Redactie

Eigenlijk had ik hier nu de loftrompet willen steken voor het fantastische kampioenschap van het eerste, maar
achterhaald door de Corona-werkelijkheid rest mij slechts een deemoedig zwijgen. Luxeproblemen natuurlijk in
deze barre tijden waarin onze gezondheid serieus wordt bedreigd en er zelfs al doden zijn te betreuren, de
zorgenden onder ons ongeveer twee keer zo hard werken als ze al deden, de ZZP-ers en andere ondernemers
proberen professioneel zo ongeschonden mogelijk door deze beursverziekende periode heen te komen en ouders
met (jonge) kinderen deze zo goed mogelijk moeten zien te vermaken zonder dat er ook nog non-
Coronaslachtoffers onder gezinsleden dan wel vriendjes of vriendinnetje vallen terwijl de boodschappen bij elkaar
gehamsterd moeten worden bij díe supermarkt die nog wel wat in de schappen heeft staan. Ik wens iedereen heel
veel sterkte en inspiratie en alle zieken beterschap in deze bijna-lock-down-tijden.

Hoe de korfbalproblemen opgelost gaan worden kunnen we waarschijnlijk morgen (vrijdag 20 maart) gaan
vernemen van het KNKV zoals ook de TC hier uitgebreider uit de doeken doet. Verder weinig nieuws maar wel:

Verder in dit nummer:

Corona-crisis wellicht slechts vergelijkbaar met oorlogscrisis. ALO in WO-II…
TC Nieuws – Corona en gevolgen voor korfbalcompetities
Wellicht ten overvloede: Geen korfbal tot i.i.g. 31 maart (16 april, red), pubquiz en vrijwilligersdiner
worden verplaatst
Voor als het doorgaat: ALO KAMP 2020, langzaam raken we vol

 Maart
 mrt  Alle activiteiten afgelast of opgeschort iig t/m 16 april

 April
4 apr  za  21:00 u HKF Live

17 apr  vr  Verrassingsborrelavond?
27 apr  m

a
 Koningsdag@ALO?

Pim
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https://www.alo.nu/2020/tc/tc-nieuws-corona-en-gevolgen-competities/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/crisistijd-we-zijn-in-oorlog/
https://www.alo.nu/2020/tc/tc-nieuws-corona-en-gevolgen-competities/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/geen-korfbal-tot-en-met-31-maart-pubquiz-en-vrijwilligersdiner-worden-verplaatst/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/geen-korfbal-tot-en-met-31-maart-pubquiz-en-vrijwilligersdiner-worden-verplaatst/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/geen-korfbal-tot-en-met-31-maart-pubquiz-en-vrijwilligersdiner-worden-verplaatst/
https://www.alo.nu/2020/kampcommissie/alo-kamp-2020-langzaam-raken-we-vol/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Maart
19 mrt  Vera Leeman (19)
23 mrt  Isabel Spek (24)
24 mrt  Jos Veldman (70)
25 mrt  Aisha Dahab (19)
26 mrt  Chelsey Sandifort (17)
27 mrt  Femke Tiebackx (34)
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TC Nieuws – Corona en gevolgen competities

door Arthur Tjoa

Update KNKV stand van zaken en gevolgen voor ALO:

Zaalcompetitie

Zaalfinales van 4 april zijn afgelast. Mogelijkheid tot spelen op later moment wordt open gehouden.
Wedstrijdsport, voor ALO gaat dit om ALO 1, 2, 3, 4, A1 en B1:

Alle geplande openstaande wedstrijden van maart worden afgelast en niet meer gespeeld. KNKV
geeft aan dat aanstaande vrijdag 20 maart besluit volgt over de rangschikking, promotie en
degradatie. Voor ALO 3, 4 en A1 heeft dit geen impact. Wel voor ALO 2 (degradatie), ALO B1
(kampioenschap), maar vooral voor ALO 1 (kampioenschap en promotie). Huidige stand als
eindstand of volledig schrappen van alle resultaten lijken de 2 nog openstaande opties.

Breedtesport, alle andere ALO ploegen:
Wedstrijden maart worden eveneens niet meer gespeeld. Voor de breedtesport heeft KNKV besloten
dat alle gespeelde wedstrijden geschrapt worden en als niet gespeeld worden beschouwd. Voor ALO
F1 en ALO D1 is dit erg sneu aangezien zij beide bovenaan stonden en normaal gesproken
kampioen hadden geworden.

Veldcompetitie

De eerste competitieronde veld staat gepland in het weekend van 18/19 april. Of de veldcompetitie dan
daadwerkelijk kan starten is nog erg onzeker. Uiterlijk 6 april volgt hier een besluit over, maar wellicht eerder al als
daar aanleiding toe is. Mogelijk dat de veldcompetitie een paar weken wordt opgeschoven.

Oefenwedstrijden veld

Het oefenprogramma was al grotendeels rond, maar in ieder geval de eerste wedstrijden van begin april zullen door
de diverse maatregelen helaas geen doorgang kunnen vinden. Zo is het jeugdtoernooi bij KVS van 4 april afgelast
(daar zouden de nodige ALO-ploegen aan mee doen). Maar het is heel goed mogelijk dat er meer oefenwedstrijden
‘geraakt’ worden. Zodra er meer zicht is op veldcompetitie- en oefenprogramma zullen we dat uiteraard laten
weten.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

 (25)
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https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
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Geen korfbal tot i.i.g. 31 maart, pubquiz en vrijwilligersdiner worden
verplaatst

door Redactie

Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het
KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Het is helaas niet anders, maar dat betekent dat ook het vrijwilligersdiner en de pubquiz worden verplaatst.

Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het
coronavirus én hun oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt
het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.

Begin volgende week verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel
heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (90)
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https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-maatregelen-coronavirus
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ALO KAMP 2020 (langzaam raken we vol)

door lakem006

Vorige week stonden we op 54 aanmeldingen. Maar ook deze week hebben er weer 3 nieuwe deelnemers zich
aangemeld. Nu dus op 57 deelnemers. Langzaam maar zeker raken we toch steeds voller. Nu nog 13 plekjes over.
Ofwel 13 heerlijke bedden. 13 plekken aan de eettafels. 13 plekken in de kampgroepjes, en verzin er zelf ook nog
maar een paar. Ben jij de enige die nog niet meegaat? Nee toch. De tussenstand is nu per team als volgt. A1-6,
A2-5, B1-9, B2-5, C1-2, D1-8, D2-7, E1-4, E2-3, F1-2, F2-4 en van de “senioren”2. Er zijn dus nog teams waar er
best een paar van mee kunnen.

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

 (39)
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https://www.alo.nu/kamp-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXYjqu87dvuPCKETXEpS5b6xm7kB6pR1OTgIIG9NLgFfvYw/viewform
http://www.nijsingh.info/
mailto:kampcie@alo.nu
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Crisistijd - we zijn in oorlog!

door Martijn van Wensveen

Eind april 1940 was er nog niets aan de hand. We speelden in de Zuid-Hollandse 3e klasse A. Alleen had het eerste
wat problemen met compleet op te komen dagen.

OK, we waren zelfs 1 van de “zwakke zusjes”.

We wonnen wel gelukkig van Rood Wit.
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De wedstrijd van de week er op (5 mei) moesten we al weer afzeggen.

Er was wel vrees voor de oorlog om ons heen, niet direct voor de huidige competitie …
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/1940-05-01.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/1940-05-05.jpg
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Ook ALO 2 speelde 3e klasse, maar dan bij de Haagse Korfbalbond. Zij stonden er in ieder geval niet zo best voor.

En toen werd het stil … Het NK werd eenvoudigweg niet gepubliceerd.

31 Mei was de grote paniek gaan liggen. Het eerste exemplaar van het NK uit oorlogstijd:
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Spoedberaad! Het sporten kon weer worden hervat.

Het bestuur van de HKB werd vernieuwd. De (joodse) voorzitter Parfumeur werd vervangen door Mazure. ALO’er
Henny van der Jagt was toen commissaris in dit oorlogse bestuur van de HKB. Er zou vooral ingezet worden op
jeugd!

Tot mijn verbazing vond ik ook nog een (tussen?)stand van de Zuid Hollandse 3e klasse A. Zou er toch zijn
doorgespeeld? Maar dan wel zonder ALO!
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Ik heb het bericht zelf niet gevonden (toch nog eens verder zoeken?). Uit bovenstaande blijkt dat we in ieder geval
met ALO 1 niet onderaan geëindigd zouden zijn. Rood Wit en Fluks hadden nog geen punten. Wij hadden er in
ieder geval 2 uit de wedstrijd tegen Rood Wit. Waarschijnlijk konden we met het eerste geen wedstrijden meer
spelen door gebrek aan spelers.

De HKB had de competitie verder gestaakt. Ook hier werd met name ingezet op de jeugd. In de plaats van de
normale competitie kwam er een zomeravondcompetitie. ALO deed daar wel weer aan mee. Verder werd er met
wel 2 aspirantenploegen competitie gespeeld.

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