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In memoriam Sybe Booij 1960 - 2020

door Redactie

Op zondag 10 mei is onze geliefde voorzitter totaal onverwacht overleden.
Sybe was een ALO-er in hart en nieren. Hij was er trots op dat ALO de oudste club van Nederland is en dat we de
koninklijke erepenning hebben gekregen n.a.v. ons 100-jarig bestaan. En hoe trots hij ook op ons verleden was,
tegelijkertijd keek hij met een scherp oog naar de toekomst en volgde de ontwikkelingen in korfballand op de voet.
Zo schijnt hij al in de eerste periode dat hij in het bestuur zat (1995 – 1997), samen met voorzitter Rob van Gijzel te
hebben gedroomd van een eigen sporthal. Een idee dat hem nooit meer heeft losgelaten. In die bestuursperiode was
er maar liefst twee keer brand in het clubhuis van ALO. Dat was dus aanpakken voor het toenmalige bestuur, iets
dat Sybe goed lag. Door zijn onophoudelijk enthousiasme wist hij er voor te zorgen dat de zaken goed geregeld
werden.

Sybe kwam naar ALO dankzij zijn vrouw Hedy. Een korfballer was hij toen nog niet, maar hij vond het spelletje zó
leuk dat hij toch een tijdje heeft gekorfbald. Hij mocht meedoen bij de ALO-coryfeeën van destijds, die lager waren
gaan spelen. Bijzonder voor iemand die pas op latere leeftijd ging korfballen is dat hij een behoorlijk goed schot
ontwikkelde. Hij heeft met Hedy dan ook diverse keren het Schutterstoernooi van ALO gewonnen.

In 2012 werd Sybe voorzitter van ALO. Hij was een nauwgezette voorzitter die het clubbelang voor ogen hield bij
alle beslissingen die genomen moesten worden. Een voorzitter die met humor en gezelligheid de
bestuursvergaderingen leidde. Besluiten kwamen onder zijn leiding eigenlijk altijd met gezamenlijke instemming
tot stand. Een voorzitter ook die er ontzettend van kon genieten om langs de lijn een praatje te maken met leden en
ouders. Daardoor was hij altijd haarfijn op de hoogte van wat er onder de leden leefde.
Sybe had ook een duidelijke visie die hij in een meerjarenplan had vastgelegd. Niet fuseren en een mooie
accommodatie in de bosjes van Pex realiseren, waren daarbij belangrijke speerpunten. Als gevolg daarvan zijn er
vorig jaar prachtige nieuwe kleedkamers gerealiseerd, waar ALO als club nog tientallen jaren profijt van zal
hebben.

Niet alleen was Sybe een ALO-man, hij was ook een echte korfbal-ambassadeur. Hij had op veel verenigingen
goede connecties en was groot fan van de Haagse Korfbaldagen. Zo groot, dat men hem ondanks zijn drukke
bestaan, wist over te halen toe te treden tot het bestuur van deze Haagse Korfbaldagen.

Boven alles was Sybe een innemende, bescheiden, vriendelijke en hartelijke man. Niet alleen voor de leden van
ALO, maar ook voor bezoekende clubs. Iedere scheidsrechter en coach kon op een warme begroeting van hem
rekenen.
Hij wist als geen ander zijn waardering uit te spreken voor de vrijwilligers bij ALO. Niet alleen werd op de
jaarlijkse vrijwilligersavond iedereen persoonlijk de hand geschut, ook in de loop van het seizoen kon je er op
rekenen meerdere malen een compliment of een bedankje te krijgen.

Dat hij er nu niet meer is, is moeilijk te bevatten. Wat zullen we hem missen!

We wensen Hedy, Gwyneth en Myrthe heel veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Het bestuur
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Van de redactie

door Redactie

Het nieuws kwam zondagavond als een donderslag bij heldere hemel: Sybe is overleden. Nééé!! Wat is dit voor
waanzin? Dit kán niet waar zijn. Maar helaas, het bleek maar al te waar. Onze geliefde voorzitter Sybe Booy is
afgelopen zondag, 10 mei, overleden.
Wat kan taal dan akelig tekort schieten voor het beschrijven van je gevoelens. Je valt al snel terug op
ongemakkelijke cliché’s, maar ik zal het er mee moeten doen.
Sybe, wat gaan we je ontzettend missen. Je hartelijkheid, je interesse, je empathie, je vriendelijkheid, je stijl, je
leiderschap, je levenslust, je altijd twinkelende oogjes, je droge humor, je sprankelende enthousiasme, je
complimentjes en bovenal je verbindende kracht, de grote gemene deler die spreekt uit alle reacties op de site en
social media. Wat gaat ALO je missen, maar je meiden nog veel meer. Hedy, Gwyneth en Myrthe, heel veel sterkte
en kracht gewenst. Onze gedachten zijn bij jullie in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd.

Komende zaterdag, 16 mei, zal Sybe worden bijgezet in het familiegraf en kunnen ALO-leden en andere
belangstellenden afscheid nemen van Sybe door een erehaag te vormen bij de begraafplaats Oud Eik en Duinen. 
Hier het uitgebreide programma van de plechtigheid.

Toch nog even over korfbal:

TC-nieuws: Aangepaste trainingstijden
Van de ledenadminsitratie: Als je je lidmaatschap van HKC ALO wil opzeggen, dan vóór 1 juni 2020

Iedereen heel veel sterkte gewenst in deze extra moeilijke tijden,

Pim

 (3)

_______________________________________________

                                     5 / 10

https://www.alo.nu/2020/nieuws/bloemen-en-erehaag-ter-ere-van-sybe/
https://www.alo.nu/2020/tc/aangepaste-trainingstijden/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/opzeggen-lidmaatschap-van-hkc-alo-voor-1-juni-2020/


Jaargang 83 nr. 36
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Mei
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)
22 mei  Owen vd Schilde (41)
24 mei  Renzo vd Kruk (9)
25 mei  Harry Waindrich (50)
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Bloemen en erehaag ter ere van Sybe

door Redactie

Op zaterdag 16 mei vindt de uitvaart plaats van onze geliefde voorzitter Sybe Booij. Door de Coronamaatregelen is 
het onmogelijk dat er leden van ALO bij de plechtigheid aanwezig zijn. Na overleg met de familie Booij is besloten 
dat Owen als vertegenwoordiger vanuit het bestuur kan spreken op de uitvaart, middels een van tevoren 
opgenomen videoboodschap. De uitvaartplechtigheid start om 10.30 uur in het crematorium Haagse Duinen en is 
middels een livestream te volgen. De link zal later worden verspreid, zodra deze bekend is.

Erehaag
Na de plechtigheid zal de rouwstoet gaan rijden richting begraafplaats Oud Eik en Duinen. Voor de begraafplaats, 
op de Laan van Eik en Duinen nummer 40, zullen we als eerbetoon aan onze voorzitter een erehaag vormen.
We willen alle (oud)leden en ouders en andere belangstellenden, die Sybe hebben leren kennen via ALO, oproepen 
om ter plaatse te verzamelen vanaf 12.00 uur. De verwachting is dat om 12.30 de rouwstoet zal arriveren.
I.v.m. de Coronamaatregelen vragen we eenieder om 1,5 meter afstand te houden van elkaar door bij een paaltje 
plaats te nemen, deze staan aan weerszijden van de weg en het zou mooi zijn als je een gele bloem meeneemt.

Bloemen
Indien je bloemen wil sturen ter nagedachtenis van Sybe, dan word je verzocht deze te verzenden op vrijdag 15 mei 
en dan bij voorkeur voor 16.00 uur te laten afleveren bij:
Crematorium Haagse Duinen
Wijndaelersingel 1
2553 AC Den Haag

Herinneringen
De familie is voornemens om met kaarten en brieven, die ter herinnering aan Sybe zijn ontvangen, een bewaarboek 
te maken. De post kan worden gestuurd naar de familie Booij. Het aders is op te vragen bij secretaris@alo.nu.

7 / 10



Jaargang 83 nr. 36
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 (325)

_______________________________________________

                                     8 / 10

https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Route-erehaag.png


Jaargang 83 nr. 36
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Aangepaste trainingstijden

door Arthur Tjoa

Nu ook de senioren deze week weer mogen beginnen met trainen – uiteraard nog wel aangepast conform Corona-
protocol – hebben we wat moeten schuiven in de trainingstijden. Met de nodige flexibiliteit en inzet van de
jeugdcoördinatoren is dit gelukt! Het actuele overzicht met dagen en tijden is zoals altijd te vinden op: 
https://www.alo.nu/trainingen/
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Opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2020

door Redactie

Liever niet natuurlijk, maar als je geen lid meer wil zijn van ALO dan zul je dat vóór 1 juni 2020 kenbaar moeten
maken bij de ledenadministratie van HKC ALO. De opzegging moet voor deze datum in het bezit zijn van de
ledenadministratie.

De opzegging kun je indienen via dit opzegformulier op de ALO-site of door een email te sturen naar 
ledenadministratie@alo.nu.

Een briefje mag ook. Stuur dit naar:
Ledenadministratie HKC ALO
p/a  Okkernootstraat 71,
2555 ZB Den Haag.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en is men de daarbij behorende
contributie verschuldigd.

Ineke Meyer
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