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Van de redactie

door Redactie

Een beetje onwennig en soms zelfs wat nerveus, maar vooral zeer enthousiast zijn de jongste ALO-ploegen gisteren
(woensdag 29 april) weer gestart met de trainingen bij ALO. Door de eerste versoepeling van de lockdown en na
een heleboel heen en weer gecommuniceer tussen ALO en de (prima meewerkende en -denkende) gemeente, het
opstellen van een Coronaprocedure en een kleine herinrichting van het terrein konden de jongste ALO-ers eindelijk
weer het veld op. D1-er Floor Boersma vond het heel leuk en ook een beetje spannend. Ook de oudere jeugd,
aspiranten en junioren tussen de 12 en de 18, mag weer de wei in, zij het dat deze mensen onderling op anderhalve
meter afstand moeten trainen. Nog best een uitdaging voor de trainers om leuke oefeningen te verzinnen… Maar het
belangrijkste is: we zijn weer aan het trainen!!

En verder:

… is Martijn deze week weer de oude doos ingedoken en vond in de vrij recente geschiedenis allerlei foto’s
van (s)pannenkoekendag. Wat was dat ook al weer, Martijn?
En een heel belangrijke vraag op het gebied van ALO-KAMP en CORONA. Gaat het kamp van 2020 wel
door?

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

#staysafe

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Mei
3 mei  Yfke Posthuma (11)
4 mei  Tim vd Akker (26)
5 mei  Isa Tjoa (16)
6 mei  Yanna Roemeling (16)
9 mei  Misja Fuit (41), Raphael de Croon (11)

12 mei  Emiliya van Schilfgaarde (18), Suze Prins (6)

 (290)

_______________________________________________

                                     4 / 14



Jaargang 83 nr. 34
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

ALO enthousiast uit de startblokken met jeugdtrainingen

door Redactie

De E-, F- en D-jeugd waren de eerste gelukkigen die op 29 april het veld weer op mochten om te trainen. En wat
een feest was dat! Ik praat erover met Floor uit de D1:
“Ik vond het van te voren best wel spannend, maar toen ik eenmaal op het veld was, viel het allemaal wel mee. Er
hingen overal linten, waardoor we goed wisten hoe we moesten lopen. We moesten onze spullen op de bankjes
leggen. Maar toen ging het heel hard regenen en mochten we ze gelukkig onder de luifel leggen.” De linten waar
Floor het over heeft vormen de zogenaamde ‘routing’ die ALO van de gemeente moest aanbrengen. De linten
geven aan dat er een aparte in- en uitgang is, zodat mensen elkaar zo min mogelijk tegen het lijf kunnen lopen.

De training was superleuk volgens Floor: “We hebben trucjes gedaan, zoals met de bal op één hand en dan achter
je rug langs gooien. Verder hebben we heel veel kampioentje gedaan. En een partijtje 5 tegen 5, dat was heel leuk.”
Floor vond sommige dingen wel even wennen. Vooral het anderhalve meter afstand houden tot de trainer. “We
mogen niet meer met Casper in de kring staan, dus stonden we met de kinderen in een kring en stond Casper er 1,5
meter buiten. En dat je op een andere plek van het veld af moet vond ik ook een beetje gek. Maar dat zal de
volgende keer vast al wel beter gaan.”

Is er verder nog iets bijzonders gebeurd?
“Ja, er kwamen politiemensen langs. Ze kwamen het veld op om te vragen waarom we aan het trainen waren,
omdat er nog een bord aan het hek hangt waarop staat dat het veld nog gesloten is. Papa (Roy Boersma, red) moest
helemaal van huis naar het veld komen om een mailtje van de gemeente te laten zien.”

Dat klinkt spannend, is er nog iets dat je kwijt wil?
“Ja, het was echt superleuk om weer te trainen en iedereen weer te zien!”

Ook trainer Casper was blij: “Het was heel bevrijdend en erg leuk om op het veld te staan en de kinderen weer
lekker met sport bezig te laten zijn”.

Het was overigens nog best een klus om dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. Want de jeugd onder de 12 mag
dan weliswaar zonder de anderhalve-meter-regel trainen, er zijn een hoop regels die nageleefd moeten worden. Om
dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente in allerijl richtlijnen gegeven en een checklist om aan te geven of we
als club aan deze richtlijnen voldoen. Die checklist moest ALO mailen naar de gemeente en pas toen we daar
goedkeuring op hadden, kon het hek open. Zo moesten er o.a. een routing komen en desinfecteermiddelen. Dankzij
de firma’s Roos en Etos Schmale konden we die op deze korte termijn bemachtigen. Veel dank ook aan de
gemeente voor de snelle reactie en toestemming om weer te starten.
Al met al een fikse inspanning die dankzij goede samenwerking tussen TC, trainers en bestuur tot een snel resultaat
heeft geleid. Dus namens alle kinderen, bedankt allemaal!
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ALO-KAMP en CORONA (update)

door lakem006

Gaat het kamp van 2020 wel door?

Chris (hoofdleider) en het bestuur zijn in gesprek hoe e.e.a. op te lossen of hoe er mee om te gaan. Er worden
inmiddels meerdere scenario’s uitgewerkt. Op 11 mei zal minister Rutte weer een persconferentie geven. Aan de
hand hiervan zullen we als kampleiding en bestuur de beslissing nemen over het kamp. Nog even geduld dus.
Zodra er meer of eerder iets bekend is zullen we u informeren.

– Mocht u toch vragen hebben, mail die dan naar: kampcie@alo.nu.

– Heeft u liever telefonisch contact, mail dan naar het zelfde adres en zet in de mail op welk nummer u gebeld kunt
worden.

– Niet los kampleiding mailen, bellen, appen enz. We willen dit heel graag centraal houden en vanuit één kant
communiceren.

Vast dank voor uw begrip

Namens de kampcie

Marcel Lakeman

 (97)
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Spannenkoeken- of Pannendoekendag 2008: "we worden kampioen!"

door Martijn van Wensveen

Ken je dat? Ik heb een map foto’s gevonden. De map heet Spannenkoekendag, terwijl de de namen van de foto’s
toch echt zeggen dat het Pannendoekendag was … Ach, wat het precies was geeft eigenlijk niet heel veel. Vandaag
was ik bij de training van de D en ik moet je zeggen: het kriebelt al weer. Enorm veel maatregelen: een aparte
ingang, een aparte uitgang. Ouders en fietsen niet het veld op, onderling afstand houden … Maar het mag weer! Ten
minste, we moesten dit nog wel even bewijzen aan de handhavers, maar na alles bewezen te hebben blijkt dat ALO
het goed voor elkaar heeft.

Om al vast een mooi beeld te schetsen waar we weer naar toe willen, een aantal foto’s uit 2014. Lekker met de
jeugd spandoeken maken, beetje dansen en natuurlijk korfballen!
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