
Jaargang 83 nr. 33
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Doeltreffer nr. 33 jaargang 83
23 april 2020

                                     1 / 15



Jaargang 83 nr. 33
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Table Of Contents

Van de redactie .............................................................. 3
Jarigen deze week ............................................................ 4

Yesss, de jeugd mag vanaf 28 april weer sporten! ....................................... 5
Wat er ondertussen allemaal wél is doorgegaan… ....................................... 6
Omdat ALO 1 kampioen is ... ALO-sound en ALO-band ................................. 7

                                     2 / 15



Jaargang 83 nr. 33
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Van de redactie

door Redactie

Het is een rare tijd van clichés, maar: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’ en ‘Het raakt ons allemaal’
kunnen op de schroothoop, want kinderen t/m 12 jaar mogen weer naar school en ook sporten, dus er kan weer
getraind gaan worden bij ALO (wedstrijden helaas pas weer volgend seizoen). Zelfs de jeugd t/m 18 jaar mag,
onder restricties (de bekende 1,5 meter afstand houden), ook weer trainen. Dat is het beste nieuws sinds weken en
geeft ‘Het komt nu wel heel dichtbij’ ineens een heel andere lading. Check dit bericht voor details. ‘We zijn er nog
niet’, ‘Zorg goed voor elkaar’ en ‘Iedereen nog gezond bij jullie?’ blijven helaas nog wel een tijdje actueel…

En verder:

Wat ging er allemaal nog wél door tijdens de afgelopen maanden. De meeste leden merken er weinig van,
maar achter de Corona-schermen zijn er een hoop activiteiten gaande. Hier een korte samenvatting.
Voor de mensen die extra tijd hebben wellicht een tip: Oefen het officiële ALO-lied of De Cipier, de
klassieker van Jaap Fischer, kortom: Martijn deed weer een greep in de ALO-analen

Ik hoop een ieder weer snel in blakende lijve op het ALO-veld te kunnen zien.

#staysafe

Pim

 (0)
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https://www.alo.nu/2020/nieuws/yesss-de-jeugd-mag-vanaf-28-april-weer-sporten/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/wat-er-ondertussen-allemaal-wel-is-doorgegaan/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/omdat-alo-1-kampioen-is-alo-sound-en-alo-band/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

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

 Mei
3 mei  Yfke Posthuma (11)
4 mei  Tim vd Akker (26)
5 mei  Isa Tjoa (16)
6 mei  Yanna Roemeling (16)

 

 (290)
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Yesss, de jeugd mag vanaf 28 april weer sporten!

door Redactie

Tijdens de persconferentie van 21 april werd duidelijk dat kinderen tot 12 jaar weer mogen trainen en daarbij geen
1,5 mtr afstand hoeven te houden. Dat betekent dat we de trainingen voor de D, E, F en de kalfjes vanaf volgende
week weer zouden kunnen hervatten. Enige voorwaarde is de medewerking van de gemeente, want die moet weer
toestemming geven om ons sportveld te gebruiken. We gaan ervan uit dat dit geen problemen zal opleveren.

De randvoorwaarden waaronder dit kan gebeuren zijn ook duidelijk aangegeven:

1. Kinderen die verkoudheidsklachten hebben en kinderen waarvan gezinsleden ziek zijn, blijven thuis.
2. Ouders mogen hun kind brengen, maar niet het veld op komen.
3. Trainers moeten onderling wél 1,5 meter afstand houden.
4. Thuis douchen, er mag nog géén gebruik gemaakt worden van de kleedkamers

Ook de jeugd van 12 tot 18 jaar mag weer sporten, maar daarbij moet de 1,5-meter-afstandregel in acht genomen
worden. De trainers denken hard na over hoe dit te organiseren is. Voor ploegen waar een enkeling net buiten de
grens valt zoeken we nog een oplossing.

Deze regelgeving geldt voorlopig tot 20 mei.

Voor alle jeugdteams geldt dat zij een bericht van hun trainer krijgen als de trainingen daadwerkelijk van start
gaan.

Alle leden boven de 18 moeten helaas nog geduld hebben, voor hen blijft het veld gesloten tot nader bericht.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (85)
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Wat er ondertussen allemaal wél is doorgegaan…

door Redactie

De meeste leden merken er weinig van, maar achter de Corona-schermen zijn er een hoop activiteiten gaande.

De “Opa’s” zijn (met inachtneming van de RIVM-regels) hard aan het werk geweest. Zij hebben de tweede
vlaggenmast weer herplaatst en beide vlaggenmasten van nieuw touw en katrollen voorzien. Het grasveld is
geverticuteerd, gezaaid en bemest. Er zijn stellingen geplaatst in het oude materiaalhok. In het nieuwe materiaalhok
is een nieuw ballenrek aan de wand gemaakt. Het oude ballenhok is ontruimd en grotendeels heringericht voor de
materialen van ALO-fit.

De TC vergadert met grote regelmaat, want de tijd om nieuwe ploegen samen te stellen is aangebroken en het
vinden van trainers voor het nieuwe seizoen is ook altijd een pittige en tijdrovende klus.

De Feestcie heeft een leuke oproep gedaan om filmpjes in te sturen om zo digitaal nog een beetje leven in de
brouwerij te brengen. Heb je zelf een leuk filmpje gemaakt? Mail het naar alofeestcie@gmail.com.

Het bestuur komt ook gewoon iedere drie weken digitaal bij elkaar om alle lopende zaken op orde te houden en om
alvast vooruit te kijken. Zo heeft o.a. penningmeester Owen de aanvraag voor € 4000,- tegemoetkoming voor
gederfde inkomsten ingediend bij de gemeente, heeft Wouter ervoor gezorgd dat leden thuis kunnen schieten door
palen uit te lenen en onderzoeken Harry en Sophie de mogelijkheden voor een digitale ALV die op 29 mei gepland
staat.

Dit is slechts een kleine greep uit alle zaken die ‘gewoon’ doorgaan om ervoor te zorgen dat straks, als we weer
mogen, het korfballeven op ALO weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Wat kijken we uit naar dit
moment!!!

 (24)

_______________________________________________
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https://www.facebook.com/groups/1867282140253785/?source_id=212207775486307
mailto:alofeestcie@gmail.com
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Omdat ALO 1 kampioen is ... ALO-sound en ALO-band

door Martijn van Wensveen

Als je zingen kunt, zing dan mee!

Allereerst hét ALO lied (tekening door Rob):
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Laten we het wel even over de opkomst hebben (zat los in het Notulenboek 1906-1914):
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Boek_01_0003.jpg
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Daarnaast hebben we natuurlijk ook volledige boekjes die gezongen kunnen worden:
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Notulen_20191013_0002.jpg
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Blauwe-omslag-1__20190608_0044.jpg
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Of zullen we het zingen en muziek maken maar overlaten aan de enige echte “famous ALO-band” (1924).

Voorste rij op de grond:
– Annie van Vliet
– Suze Bruijnestein
– Hedwig von Lindheim

Middelste rij:
– Piet Popma
– Piet Brouwer
– Jaap Kerkmeijer
– Jo Hogetoorn
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Blauwe-omslag-1__20190608_0048.jpg
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Achterste rij:
– Wout Brouwer
– Joop Drilsma
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