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Van de redactie

door Redactie

Het valt me op dat ik steeds vroeger m’n bed uit moet als ik nog een beetje rustig rondje (hard) wil lopen. Als ik
onverhoopt wat later ben is de anderhalvemeterrealiteit bijna niet meer vol te houden door de grote hoeveelheden
opportunistische, goedbedoelende quasi-joggers. Zeer begrijpelijk natuurlijk dat iedereen de nog toegankelijke
natuur opzoekt om nog een beetje aan zijn beweging te komen. Wat kan je anders in deze pestilente tijden?

Nou…, bijvoorbeeld doen wat de ALO-fitters doen die de slappe spieren weer even een optater willen geven onder
de virtuele maar niet minder bezielende leiding van trainer Roy. Het blijkt dat je een heel eind kan komen met een
laptop, een internetverbinding en een bierkratje. Mijn buren hebben het er nu nóg over… En als je denkt: Wat een
goed idee maar ik zou ook wel weer iets aan mijn korfbalskills willen doen, kun je vanaf deze week wellicht iets
regelen met ALO. Check hier het lumineuze initiatief van het bestuur, dat materiaal beschikbaar stelt om weer eens
ff lekker een balletje te kunnen schieten. Ook een mooie manier om een beetje van je zitvlees af te komen als je je
niet drie slagen in de rondte moet werken in de zorg of ander vitaal beroep (sterkte, zet ‘m op!).

Maar dat balletje schieten is/was natuurlijk veel gezelliger in het kader van ons eigen schutterstoernooi,
zelfs op een besneeuwde parkeerplaats…
ALO-kampvoorbereidingen nog steeds in volle gang; er is nog plaats…
De hierboven reeds belichte sportieve initiatieven:

Kratslingeren en virtueel touwtjespringen: ALO Fit gaat corona-style
Weer eens een balletje schieten? Leen een paal bij ALO

#staysafe

Pim
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https://www.alo.nu/2020/nieuws/kratslingeren-en-virtueel-touwtjespringen-alo-fit-gaat-corona-style/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/korfbalpalen-te-leen/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/een-wedstrijd-van-de-r1-en-het-legendarische-schutterstoernooi-van-2008/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/een-wedstrijd-van-de-r1-en-het-legendarische-schutterstoernooi-van-2008/
https://www.alo.nu/2020/kampcommissie/alo-kamp-2020/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/kratslingeren-en-virtueel-touwtjespringen-alo-fit-gaat-corona-style/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/korfbalpalen-te-leen/


Jaargang 83 nr. 32
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 April
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)
23 apr  Iwan Ros (56), Coby Pas-Hage (35)
25 apr  Maira Boshuijzen (13)
27 apr  Tommy Esser (9)
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Korfbalpalen te leen!

door Astrid Bouman

Je bent gewend om twee keer in de week te trainen en een wedstrijd te spelen. En dan, van de ene op de andere dag,
helemaal geen korfbal meer. We hebben van diverse mensen de vraag gekregen of ze een korfbalpaal mogen lenen
om dit gemis een beetje op te vangen. Natuurlijk willen we graag gehoor geven aan deze verzoeken, dus vanaf
vandaag kun je je hier opgeven als je een korfbalpaal en eventueel een bal wil lenen.

We hebben geen idee hoeveel animo er voor is, dus we werken volgens het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst
maalt.’ De mensen die zich hebben aangemeld, krijgen bericht wanneer zij de spullen kunnen komen halen. Het
veld gaat niet open, de materialen worden bij het hek afgegeven. We zullen een schema maken, zodat we ons
allemaal goed aan de 1,5-meterregel kunnen houden.

Let op: de Bosjes van Pex zijn afgesloten voor autoverkeer. Je zult dus wel een stukje met het materiaal moeten
sjouwen. Mocht je een steekkarretje te leen hebben, laat dat dan even weten aan onderhoud@alo.nu.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (31)
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https://forms.gle/7toX9UN1m1vfDWd59
https://forms.gle/7toX9UN1m1vfDWd59
mailto:onderhoud@alo.nu
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Kratslingeren en virtueel touwtjespringen: ALO Fit gaat corona-style

door Misja

“Hallo, hallo, horen jullie mij?” “Ik zie alleen de schutting van Owen.” “Haal de bubbeltjesfolie eens van de
camera, Tim en José!” “Je moet op die balletjes rechts, klikken, Koos!” “Ik heb geen balletjes rechts, Pat!”

Zijn ze nou helemaal gek geworden bij ALO Fit? Nee hoor, dit soort gesprekjes horen nu eenmaal bij het opstarten
van een video-bijeenkomst. Na een kwartiertje muisklikken en delen van tips kan (vrijwel) de hele groep, inclusief
aangehaakte gezinsleden, dinsdagavond half negen aan de slag.

En dat is goed nieuws, want we hebben door Corona een flinke trainingsachterstand opgelopen. Trainer Roy is na 
weken van gedwongen pauze vastberaden om een inhaalslag te maken. De instructie vooraf was: Zorg voor een
kratje bier of iets anders met gewicht. Zo sta je dan ineens in een videovergadering met allemaal mensen met een
krat bier in hun handen. Coronatijd blijft verbazen.

Virtueel touwtjespringen
Het kratje is niet voor de sier: Er wordt mee ‘gesquad’, er worden ‘deadlifts’ gedaan, en op zijn kant kan je er
prima op ‘dippen’. Verder gaan we aan de slag met het virtuele springtouw (budgettip!) en blijken ook
bankstellen, tafeltjes en vensterbanken prima hulpmiddelen voor een fitnesstraining.

Trainer Roy groeit weer in zijn rol en roept vanuit zijn huiskamer instructies naar zijn laptop (en de halve
Vruchtenbuurt). Dochter Floor laat zien een stuk leniger te zijn dan haar vader en dochter Nieke kijkt vanaf de bank
bedenkelijk naar het hele tafereel.

Hard gewerkt
Na een kleine drie kwartier ‘kratslingeren’ wordt de training traditiegetrouw afgesloten met een rondje ‘planken’
en rekken en strekken. Op het scherm is het aan de hoofden goed te zien dat het met de intensiteit van de work-out
wel goed zat.

En dan is het gedaan met de allereerste ALO Fit via videoverbinding. Opruimen doet iedereen dit keer zelf. Al is
dat bij het virtuele springtouw een fluitje van een cent.

Voor iedereen: houd afstand en blijf gezond en natuurlijk hebben we de foto’s nog:
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https://www.omroepwest.nl/nieuws/4030147/Toen-scholen-dichtgingen-werd-ook-de-stekker-uit-het-verenigingsleven-getrokken
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-14-at-21.23.41.jpeg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/ALOfit.jpg
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/workout.jpg
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ALO KAMP 2020

door lakem006

Iedere week komen we een stukje dichterbij het kamp. Het is nog lang geen 18 juli maar toch. Ik zelf denk al
weken aan dat lekkere weekje weg. Toch een soort vakantie. Vakantie met zo’n 60 kinderen. Dat heb je niet vaak
toch? Slechts 1 keer per jaar kan dat met ALO. Gezellig met vriendjes en vriendinnetjes ontbijten. Heerlijk corvee
doen. Maar ook dropping, voetballen, basketballen, in de zon liggen, op het springkussen en nog veel meer.
Vergeet je dus niet op te geven. Je wilt het niet missen toch???

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/
mailto:kampcie@alo.nu
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Een wedstrijd van de R1 en het legendarische Schutterstoernooi van
2008!

door Martijn van Wensveen

Sorry mede-ALO’ers in quarantaine. Je zou zeggen dat het thuiszitten geweldig zou zijn voor het uitgebreid duiken
in de ALO-geschiedenis. En eerlijk gezegd … dat zou ook best kunnen. Maar, ik ben afgeleid. In dit geval niet
alleen door de steeds aanwezige kinderen mét digitaal huiswerk, maar ook door andere virtuele zoekacties die ik zo
leuk vind. Ik ben mijn zinnen wat aan het verzetten. Dat is soms ook nodig.

Maar eigenlijk mis ik ALO natuurlijk wel. Dus ben ik deze week eens in het fotoarchief van mijn vader gedoken.
Het resultaat is een fotoverslag van mogelijk mijn eerste wedstrijd in ALO-tenue. Een toernooitje bij KVS! Het zal
1986 of 1987 zijn. Esther en David zijn er nog, de rest is afgezwaaid. Wie herkent ze nog?
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/img166.jpg
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Verder kwam ik ook een aantal recentere foto’s tegen. Het schutterstoernooi van 2008. Waar normaal gesproken
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/img167.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Martijn-in-actie-2.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Martijn-in-actie.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Even-een-doodpunt.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/img165.jpg
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het schutterstoernooi de eerste dag was dat je de hele dag in je korte broek (alleen op ALO) kon rond lopen, was
dat in 2008 heel anders. We mochten zelfs het kunstgras niet op! Er lag een laagje sneeuw. De jeugd ging op het
kleine stukje kunstgras en de senioren moesten zich bedruipen op de parkeerplaats. Met name dat laatste is
natuurlijk met de huidige bezetting van het parkeerterrein niet meer voor te stellen.

De beelden spreken voor zich natuurlijk, maar de kwaliteit laat helaas wat te wensen over. Heeft iemand mooiere
foto’s?

Over helden in korte broeken gesproken … zoek Marcel!
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5214.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5219-e1586977430196.jpg
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5221.jpg
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5223.jpg
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