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Van de redactie

door Redactie

Het moge duidelijk zijn, omdat er (dit seizoen, zaal en veld) niet meer gekorfbald wordt en gaat worden, deze week
(bijna) alleen maar nieuws over hoe er geanticipeerd wordt door het KNKV en ALO op het Coronavirus:

Het ALO-veld is op last van de gemeente voor iedereen gesloten
Een link naar veel gestelde vragen aan (en antwoorden van) het KNKV over korfbal en het Coronavirus
Zelfs 2 updates van de TC op het gebied van de impact van de Coronaregels op het reilen en zeilen van
ALO:

TC-nieuws Update 2 van 25 maart
TC-nieuws Update 1 van 20 maart

Alleen de kamp-cie blijft voorlopig nog dapper weerstand bieden tegen de niet aflatende reeks slecht
Coronanieuws, omdat het nog ver weg is en het best zo zou kunnen zijn dat er tegen die tijd (18 juli) weer sprake
mag zijn van enige groepsvorming:

Er blijven zich dus nog steeds mensen opgeven voor het ALO-kamp en blijf dat vooral doen want er zijn 
nog 12 plekken te vergeven

Heel veel sterkte de komende tijd,
Pim
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https://www.alo.nu/2020/nieuws/alo-veld-op-last-van-gemeente-voor-iedereen-gesloten/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-korfbal-en-het-coronavirus/
https://www.alo.nu/2020/tc/33263/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/tc-nieuws-corona-en-gevolgen-competities-update/
https://www.alo.nu/2020/kampcommissie/alo-kamp-2020-nog-12-plekjes/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Maart
26 mrt  Chelsey Sandifort (17)
27 mrt  Femke Tiebackx (34)

 April
4 apr  Rob Verhagen (75)
7 apr  Simon Adema (37), Eva Fuit (10)
8 apr  Koen Oexman (25)
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ALO-veld op last van gemeente voor iedereen gesloten

door Redactie

Misschien heb je het al gezien, deze poster van de gemeente op het toegangshek van het ALO-veld. Het ALO-veld,
voor de gelegenheid gepromoveerd tot sportpark, is tot nader order voor iedereen gesloten. Het bestuur roept dan
ook iedereen op aan dit verbod gehoor te geven. Voor ieders veiligheid is dit echt het beste. Ook als je de sleutel
hebt en ook als je maar met 2 mensen op de veilige 1,5 meter een beetje wil trainen, het mag niet. Plaatselijke
boswachters en koddebeiers zijn al met enige regelmaat gesignaleerd om te controleren op naleving van dit verbod
dus bij overtreding riskeer je ook nog een boete. We begrijpen dat iedereen, net als wij, reikhalzend heeft
uitgekeken naar de start van het veldseizoen, zeker nu de zon zo heerlijk schijnt, maar geduld is ook hier een
schone zaak.

De enige uitzondering die gemaakt wordt, is voor mensen die het terrein komen onderhouden. Dat kunnen mensen
van de gemeente zijn en van ALO Frans Huijsing en Gijs Jan Meijer. Zo kunnen zij ook een beetje toezicht houden
op onze accommodatie.

Namens het bestuur
Astrid Bouman
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TC Nieuws – Corona en gevolgen competities – update 2

door Arthur Tjoa

Afwikkeling zaalcompetitie:

Geen wijzigingen: besluit over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal wordt nog steeds
verwacht op maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen.

Veldcompetitie:

Vooruitlopend op aanvullende maatregelen na 6 april heeft het KNKV alle veldwedstrijden afgelast. In principe is
het veldseizoen daarmee voorbij. Net als bij de zaal wordt er ook tav de afwikkeling veldcompetities voor de
wedstrijdsport op maandag 6 april een besluit verwacht over de rangschikking, promoties en degradaties. Over
beide besluiten zullen we uiteraard iedereen informeren.

Zoals wellicht al gezien is het ALO-veld in lijn met de richtlijnen voorlopig gesloten. Hopelijk ontwikkelt eea zich
dusdanig dat er later dit seizoen toch nog iets gekorfbald kan worden.

Voorbereidingen volgend seizoen:

In deze gedwongen rustperiode houdt de TC zich uiteraard wel bezig met de voorbereidingen op het volgende
seizoen. Persoonlijk een TC-lid aanschieten op ALO is uiteraard niet mogelijk maar voor vragen of opmerkingen
kan de TC gewoon gemaild worden: tc@alo.nu

 (11)
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TC Nieuws – Corona en gevolgen competities - update

door Arthur Tjoa

In tegenstelling tot eerdere aankondiging is er vandaag (20 maart) door het KNKV nog geen besluit genomen over
de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal (voor toelichting zie TC bericht van 17 maart). Het
besluit is opgeschort tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige
kabinetsmaatregelen. Ook de besluitvorming tav de veldcompetitie is voorlopig uitgesteld tot die datum.

Allemaal heel begrijpelijk uiteraard in deze uitzonderlijke situatie. Laten we hopen dat alles zo snel mogelijk weer
normaliseert en we weer lekker het ALO-veld op mogen.

Voor vragen of opmerkingen: tc@alo.nu

 (41)

_______________________________________________

                                       7 / 9

https://www.alo.nu/2020/tc/tc-nieuws-corona-en-gevolgen-competities/
mailto:tc@alo.nu
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Veel gestelde vragen over korfbal en het Coronavirus

door Astrid Bouman

Het KNKV krijgt logischerwijs veel vragen over de consequenties van de genomen maatregelen ter bestrijding van
het Coronavirus. Deze vragen, en de antwoorden daarop, zijn handig samengevat op deze pagina op de KNKV
website.

https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus

Het laatste nieuws vanuit het KNKV is te volgen via https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates.
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https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus
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ALO KAMP 2020 (nog 12 plekjes)

door lakem006

De titel zegt wel genoeg. Iedere week komen er toch nog deelnemers bij. En waarom ook niet. Het leukste kamp
van de wereld wil je niet missen. En dan die super leuke leiding. Nouuuuuu, ik zou het wel weten. Even lekker de
bossen in, voetballen op het veld, springen op het springkussen enz. Mis het niet. Sta je nog niet op de lijst? Geef je
dan even op.

Geef je dus 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

 (8)
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https://www.alo.nu/kamp-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXYjqu87dvuPCKETXEpS5b6xm7kB6pR1OTgIIG9NLgFfvYw/viewform
http://www.nijsingh.info/
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