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Van de redactie

door Redactie

Hét grote nieuws deze week (we doen even of die hele C…19-crisis niet bestaat) is natuurlijk dat ALO 1 alsnog tot
kampioen is uitgeroepen in de zaal. De tussenstand, die ongeveer drie wedstrijden voor het einde van de competitie
bereikt was, is gepromoveerd tot eindstand en dat betekent dat ALO 1 met 4 punten voorsprong kampioen is
geworden. Gefeliciteerd! Zodra het kan groot feest! Dat geldt overigens ook voor ALO B1, dat immers ook
wedstrijdklasse speelt en op de eerste plek vertoefde, dus ook aan deze ploeg: Gefeliciteerd toppers! Zeer verdiend.

Een minder leuk gevolg van de bondsbeslissing is dat ALO 2, dat met 4 punten in een superzware poule een-na-
laatste stond, in de zaal officieel is gedegradeerd. En ook zeer jammer is dat de veldcompetitie als niet gespeeld
wordt beschouwd en dat ALO 1 hier zelfs nog een grotere voorsprong had op de nummer twee (5 punten) maar er
dus niet gepromoveerd gaat worden naar de eerste klasse. De TC legt het nog even allemaal uit…

Deze tegenslagen vallen natuurlijk in het niet vergeleken bij de problemen waar we met z’n allen voor staan, zowel
op korte termijn op het gebied van gezondheid en soms ook al financieel, maar ook i.i.g. de komende maanden en
misschien wel langer. Ik hoop dat iedereen de kracht kan vinden de vervelende en soms desastreuze gevolgen het
hoofd te bieden en wens een ieder sterkte, wijsheid en empathie de komende tijd.

Verder bijna geen korfbalnieuws deze week maar nog wel iets van de kampcie, die onverdroten (en misschien wel
tegen beter weten in) doorgaat:

Zie je het al voor je? Lekker buiten in de bossen van Appelscha met de gezellige mensen van ALO… en
Van de TC: Een overzicht van de beslissingen die het KNKV heeft genomen op het gebied van de zaal- en
veldcompetitieafwikkeling

Pim
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https://www.alo.nu/2020/tc/tc-nieuws-afwikkeling-competities-en-kampioenen/
https://www.alo.nu/2020/kampcommissie/alo-kamp-2020-lekker-buiten/
https://www.alo.nu/2020/tc/tc-nieuws-afwikkeling-competities-en-kampioenen/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 April
9 apr  Marjolein Gaillard (64)

13 apr  Carmen Kortekaas (11)
14 apr  Mark van Beelen (27)
15 apr  Marian Henstra (71)
17 apr  Tim Castenmiller (21), Arnau Lluma (8), Gerard Lluma (8)
18 apr  Davis Leeman (21)
19 apr  Frank Coenraad (56), Pim de Jager (18)
20 apr  Max Poerbodipoero (5)
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TC Nieuws – Afwikkeling competities en kampioenen

door Arthur Tjoa

Bij veel mensen waarschijnlijk al bekend (via de KNKV-site en/of social media) maar gisteren (din 7 april) heeft
het KNKV de volgende besluiten bekend gemaakt:

Zaalcompetitie:

Wedstrijdsport:
De momenteel bereikte stand geldt als eindstand. Voor zowel ALO 1 als ALO B1 betekent dit dat
ze zijn uitgeroepen tot kampioen en recht hebben op promotie volgend seizoen. Vanuit de TC
feliciteren wij langs deze weg de betreffende ploegen, trainers en begeleiding en alle invallers die
hier aan bijgedragen hebben.

Breedtesport:
Geen veranderingen ten opzichte van het al eerder genomen besluit, dwz dat alle zaalwedstrijden als
niet gespeeld worden beschouwd. ALO F1 en ALO D1 stonden beiden bovenaan en hadden normaal
gesproken kampioen geworden. Hoewel dus niet officieel zal ALO beide ploegen wel als kampioen
beschouwen!

In alle gevallen is het natuurlijk uitermate jammer dat dit niet met een echte kampioenswedstrijd en spontaan
feestje gevierd kon worden, maar zodra het weer is toegestaan zullen we daar zeker nog aandacht aan besteden.

Veldcompetitie:

Zoals eerder gemeld zijn alle wedstrijden van het restant veldseizoen geannuleerd. Voor een deel van de ploegen –
met nieuwe poules na de zaal – had dat uiteraard geen enkele impact op de stand. Wel voor de ploegen met een
doorlopende competitie. In tegenstelling tot de zaal heeft KNKV besloten dat de gehele veldcompetitie als niet
gespeeld wordt beschouwd. Achtergrond: zaalcompetitie was bijna afgerond, veldcompetitie net iets over de helft.
Concreet betekent dit dat ALO 1 op het veld dus geen kampioen zal worden (erg jammer gezien de ruime 1e plaats
op de ranglijst). Maar gelukkig dus nog wel promotie naar de 1e klasse in de zaal.

Details en consequenties tav indeling volgend seizoen volgen nog vanuit KNKV. Tot zover het nieuws over de
afwikkeling van de competities.

Last but not least, laten we hopen dat a) iedereen gezond blijft en b) dat we weer snel het veld op mogen om weer
wat te doen.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu
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ALO-KAMP 2020 (lekker buiten)

door lakem006

Al weken zitten we binnen of zijn kort buiten. Hoe fijn zou het zijn om het einde van deze crisis te vieren met een
week buiten. Geheel verzorgd. Spellen, zon enz. Een groot springkussen, groot speelveld, en bos bijna tegen het
kamphuis aan. 58 helden hebben zich opgegeven en we kunnen er nog wel een paar gebruiken. Twijfel niet.

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
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https://www.alo.nu/kamp-2020/
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http://www.nijsingh.info/
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