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Van de redactie

door Redactie

Wat een week… Eerst fantastisch nieuws: Het was al bekend dat vanaf 11 mei de basisscholen open mogen en nu
kunnen we ook weer naar de bibliotheek en de nagelstudio. Maar misschien wel nóg belangrijker voor ALO: ook
de 18-plussers mogen weer gaan trainen. Weliswaar geldt ook hierbij de anderhalve-meter-maatregel dus dat wordt
nog een uitdaging voor de trainers, maar het mág weer.
Toen minder leuk nieuws: we gaan noodgedwongen afscheid nemen van onze toptrainer Marco. Niet dat hij weg
wilde, of dat ALO hem de deur heeft gewezen, nee, een samenloop van omstandigheden zorgt voor een prematuur
einde van deze uiterst succesvolle en plezierige samenwerking. Vanaf deze plek alvast een “superbedankt Marco!
en veel succes bij TOP” en rest me verder een deemoedig zwijgen…

Tegelijk ook weer wel goed nieuws natuurlijk: Vanaf 1 juni mogen o.a. de terrassen weer open, dus wellicht bij
ALO ook een kans om binnenkort weer eens in het zonnetje van een drankje te genieten met uitzicht op een
training of zelfs een (onderling) jeugdwedstrijdje. We gaan het zien…

Deze week (dus):

Senioren kunnen wsl. vanaf 12 mei na overleg met gemeente weer trainen
ALO-selectie speelt komend zaalseizoen op zaterdag en neemt noodgedwongen afscheid van Marco
Swikker
Ook in 1939 gingen er bij ALO evenementen wel eens (bijna) niet door
TC-nieuws over herstart trainingen

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

Pim
redactie@alo.nu

 (2)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Mei
9 mei  Misja Fuit (41), Raphael de Croon (11)

12 mei  Emiliya van Schilfgaarde (18), Suze Prins (6)
14 mei  Henk Mijnsbergen (82)
16 mei  Edwin Henderson (55)
17 mei  Wouter vd Jagt (42), Nieke Boersma (8)
18 mei  Jennifer Weijman (23), Naima Shehata (17)
19 mei  Rolf henneken (58)

 (290)

_______________________________________________

                                     4 / 20



Jaargang 83 nr. 35
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Herstart trainingen

door Arthur Tjoa

Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan: de jeugd mag weer – aangepast – trainen!! Grofweg vanaf nu:

Jeugd t/m 12 jaar (D t/m F + kalfjes): geen echte beperkingen
Jeugd 13 t/m 18 (A t/m C): 1,5 m-regels
Volwassenen (ouder dan 18): nog niet.

Hiervoor gelden wel voorlopig de nodige voorwaarden en protocollen van de gemeente. Dat zijn best strenge eisen
waar we aan moeten voldoen en maatregelen die we moeten nemen, maar de goedkeuring is binnen. De
trainingstijden (en soms ook -dagen) verschillen met zoals het was op het veld om wisselingen met groepen te
voorkomen en om het aantal sporters en trainers op het veld beperkt te kunnen houden.

Overzicht dagen en tijden voor de komende weken:

Maandag 18:30 – 19:30 uur: D1/D2/E1
Dinsdag 18:30 – 19:30 uur: C1 en B2
Dinsdag 19:45 – 20:45 uur: B1
Woensdag 17:30 – 18:30 uur. F1/F2/E2
Woensdag 18:45 – 19:45 uur: D1/D2/E1
Donderdag 19:30 – 20:30 uur: A1/A2
Zaterdag 10:00 – 10:45 uur: Kalfjes
Zaterdag 11:00 – 12:00 uur: F1/F2/E2

Een aantal belangrijke zaken nog:

De huidige kabinetsregels gelden tot 20 Mei.
Lees van te voren alle protocollen goed door zodat je weet wat er van je verwacht wordt: 
https://www.alo.nu/sporten-met-corona-regels/
Er mogen dus geen ouders op het veld komen.
Vanaf de C en hoger neem je je ID-kaart mee naar de training, boven de 18 mag helaas nog niet trainen en
is niet welkom.
De C/B/A beginnen met 1x in de week trainen. Als blijkt dat alles goed haalbaar is binnen de regels gaan
we zo snel mogelijk uitbreiden naar 2x in de week.
Voor alle praktische vragen neem even contact op met de betreffende jeugdcoördinator:

E en F/kalfjes: Roy Boersma
C en D: Raven Spijkerman
A en B: Mark van Beelen

Naast de trainers dienen we als ALO ook een toezichthouder bij iedere training aan te stellen’. Deze heeft
als taak om er op toe te zien dat alle corona-regels uit het protocol daadwerkelijk worden nageleefd. De
gemeente controleert ook naleving steekproefsgewijs op alle sportcomplexen in Den Haag. Indien we in
gebreke blijven kan de toestemming dus weer worden ingetrokken. Los daarvan hebben we als vereniging
natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid in deze coronatijd. Alleen dan kunnen we op een gegeven
moment weer toe naar volledig sporten voor iedereen.
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Senioren kunnen vanaf 12 mei na overleg met gemeente weer trainen.

door Redactie

Zoals we allemaal tijdens de persconferentie van premier Rutte op 6 mei hebben kunnen horen, mogen
volwassenen binnenkort ook weer buiten sporten. Op de rijksoverheidssite staat: “Buiten sporten in groepen is voor
alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen
wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches”.
We wachten op instructies van de gemeente en het KNKV. Bij het faciliteren van sporten voor de jeugd waren
beide organisaties zeer snel en behulpzaam. Onze verwachting is dat vanaf dinsdag 12 mei de trainingen weer
hervat kunnen worden, mits we ons aan een aantal regels houden. We houden nog een kleine slag om de arm, maar
we zullen ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (6)
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ALO-selectie speelt komend zaalseizoen op zaterdag en neemt
noodgedwongen afscheid van Marco Swikker

door Redactie

Op vrijdag 1 mei ontving ALO een mail van het KNKV. Of ALO 1 op zondag wilde blijven spelen, want dat zou
betekenen dat ze zouden worden ingedeeld bij de enige 3 resterende zondagsverenigingen die nog in de eerste
klasse uitkomen. Deze zondagsverenigingen liggen respectievelijk in Ruinerwold (Drenthe), Almelo (Overijssel)
en Opende (Groningen), een reistijd van 2 uur of meer. En daarnaast met 4 zaterdagteams die vermoedelijk meer in
de buurt van de noordoostelijke verenigingen zouden liggen dan in de buurt van Den Haag. Als alternatief bood het
KNKV een complete zaterdagpoule dichter bij huis. In beide scenario’s kon Marco om praktische redenen niet
aanblijven.

Op 30 april dacht de TC nog rond te zijn met de trainersstaf. De training en coaching van ALO 1 was enige tijd
ongewis. Marco Swikker had namelijk een aanbod gekregen van TOP voor het 2e. Dit team speelt reserve
korfballeague en korfbaldier Marco wilde deze mooie kans niet aan zich voorbij laten gaan. Begrijpelijk, maar erg
jammer voor ALO. Temeer daar de selectie een goede klik heeft met Marco. En omdat Marco ALO eigenlijk een
hele leuke vereniging vindt, was na lang overleg met alle betrokkenen besloten dat Marco een dubbelfunctie zou
vervullen. De zaterdagen voor TOP 2, de zondagen voor ALO 1. Niet ideaal, maar gezien het succes van het
afgelopen seizoen leek het een goede oplossing. Totdat dus de mail van de bond binnen kwam. Welke keuze we
ook zouden maken, Marco aanhouden als hoofdtrainer werd daarmee onmogelijk. Je kunt als coach geen goed werk
verrichten als je er maar 6 van de 14 wedstrijden bij kan zijn. Dus met pijn in het hart moeten we afscheid nemen
van Marco.

De TC is snel in overleg gegaan met de trainers, de selectie en het bestuur. Iedereen was het er snel over eens:
zowel het eerste als tweede gaat in de zaal op zaterdag spelen. Hopelijk staan er dan een paar mooie Haagse
derby’s op het programma en heeft de ALO-selectie ook bij uitwedstrijden publiek. Dank aan het KNKV dat ze
ons de keuze hebben gegeven. Over de speeldag op het veld zijn we nog in gesprek met het KNKV.

De TC is zich aan het oriënteren op de opvolging van Marco, daarover z.s.m. meer.

Namens de TC
Arthur Tjoa

 (7)
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ALO-dag 1939 ging bijna niet door ...

door Martijn van Wensveen

ALO was bij heel korfballend Nederland bekend vanwege de ALO-dag. ALO was goed in het organiseren van
toernooien. En niet zo maar een paar wedstrijden achter elkaar. Neem een willekeurige editie: 1939.

Het aantal ingeschreven ploegen was dit jaar 42. Nog niet het maximum, maar toch indrukwekkend. Slechts 2
ploegen zeiden op het laatste moment af. De ploegen bestonden uit 12 personen, dus in totaal bijna 500 spelers
kwamen naar ALO! Dan hebben we het nog niet eens over het toegestroomde publiek. Het waren geen kleine
feestjes. En dan te bedenken dat het bijna niet doorging:

Gelukkig was er een alternatief veld beschikbaar. Hedwig Hinzler-von Lindheim poseert hier voor de ingang van
het grote terrein. Met fier de ALO vlag bovenaan. Leuk is ook de GKV-vlag helemaal onderin. De middelste vlag
is niet goed te onderscheiden helaas.
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Er werd overigens ook niet voor niets gestreden. In mijn ogen het grootste ALO-relikwi dat de tand des tijds heeft
doorstaan:

HET ZILVEREN ALO-VELD

Het is werkelijk een kopie van een echt veld. Een zilveren plaat waar netjes de lijnen zijn uitgelegd. Inclusief
hoekvlaggen, een ABC-bord (Weet iedereen nog waar dat voor diende?), nette korfbalpalen en natuurlijk op de
middenstip de bal.
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Op het veld staat netjes gegraveerd welke ploegen wanneer het veld voor een jaar mochten bezitten:
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In 1939 ging de prijs dus mee met HSV. Ik heb ook het programmaboekje nog gevonden in het archief. Het
wedstrijdprogramma en uitslagen bespaar ik jullie, maar er staan leuke feitjes in. Frans Hinzler was toen voorzitter.
Zijn vrouw Hedwig secretaresse. Wim Nierop was commissaris in het bestuur (algemeen lid). Henny van der Jagt
was penningmeester, maar had deze dag nog een grotere rol. Hij was de wedstrijdleider en had dus de algemene
leiding over deze dag. Mocht je een bestuurslid tijdens de ALO dag willen spreken, dan kun je ze herkennen aan
een geel/zwarte strik!

Verder, niet onbelangrijk: de wedstrijden zullen door muziek worden opgeluisterd.

Elke afdeling heeft trouwens een eigen prijs. In het lijstje wil ik nog speciale aandacht vragen voor de prijs van de
2e afdeling. Er staat dat gespeeld wordt om een grote zilveren medaille. Dit was de oudste prijs die nog in omloop
was. Waar het Zilveren Veld dateert uit 1925, is dit een prijs uit 1911! Ik meen te weten dat Fluks deze ooit heeft
gewonnen. Deze club is uiteindelijk onderdeel van Sporting Trigon geworden. Zij hebben ook nog een zilveren
korf uit 1911 van ALO. Mijn vurige wens is beide ooit terug in handen te krijgen – al is het maar om ze
fotografisch vast te leggen.
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Het publiek wilde natuurlijk ook wat. Voor de algehele stemming werd er een loterij gehouden. De hoofdprijs was
niet minder dan een rondvlucht met de KLM. Die prijzen zie je tegenwoordig ook niet vaak meer.

Wie speelden dan voor ALO? Ik heb een foto van een jonge ploeg. Ik neem aan dat het niet gaat om het eerste,
maar om een aspirantenploeg.
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Ten slotte waren de media gelukkig ook erg te spreken over de goed georganiseerde ALO-dag.
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Martijn
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