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Van de redactie

door Redactie

Bij de grootgrutter moet ik mijn eigen karretje ontsmetten (of niet, nobody cares) en zie je eigenlijk niemand meer
schichtig opspringen als een ander zich onverhoopt binnen diens anderhalvemeter aura begeeft. Hieraan kun je wel
merken dat de versoepeling langzaam maar zeker meer gestalte krijgt. Dit is ook te merken aan de hoeveelheid
nieuws deze week. Wat het eerst in het oog springt zijn de jeugdopstellingen. Onze onvolprezen TC heeft zich
wederom in het zweet vergaderd en gecommuniceerd om de jaarlijkse opstellingspuzzel tot aan het laatste stukje in
elkaar te passen en ziehier het resultaat.

Niet alleen maar positief nieuws helaas, want deze week werd duidelijk dat drie van de vier selectietrainers gaan
stoppen dan wel ergens anders emplooi hebben gevonden. Superjammer natuurlijk dat Marco, Gijs en Chris hun
goede werk niet (kunnen) voortzetten. Bedankt toppers, voor alle inspanningen afgelopen seizoen, dat zo vreemd
moest eindigen. Wat dan weer wél fijn is, is dat Teun Voskamp, geassisteerd door Michiel Cornelisse de taken
v.w.b. het eerste op zich gaan nemen. Beiden hebben afgelopen jaar alvast kunnen warmlopen, dus er zullen weinig
interne verrassingen opduiken. Heel veel succes in de eerste klasse in de zaal, en deze week werd ook bekend: ook
op het veld!

Verder deze week

Vanaf 1 juli mogen de sportkantines weer open, waardoor de VALV (slim gepland op 3 juli) wellicht kan
plaatsvinden in het ALOodsje. Wel eerst ff inschrijven om het aantal deelnemers te kunnen inschatten
Wie helpt ALO, en vult daarmee zijn eigen koelkast? Nog enkele producten ter overname aangeboden…
Goede berichten van de ledenadministratie, ik zie zelfs een paar bekende namen opduiken…
Vanwege eerder genoemd (trainers)nieuws is ALO op zoek naar een enthousiaste trainer voor de
enthousiaste rookies van ALO 2
Ook al eerder genoemd maar het herhalen waard: de CONCEPTopstellingen A t/m F zijn gepubliceerd

Agenda

 Juli
 3 jul  vr  20:00 u VALV

 

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Juni
11 jun  Tara Hoeffnagel (25)
13 jun  Robert Mijnsbergen (51), Roy Weidman (28)
14 jun  Arthur Tjoa (52)
16 jun  Chris Hermans (64), Tim Zonruiter (26), Annabel Hagebeek (17)
18 jun  Maarten Rijskamp (41), Lara Witting (16)
19 jun  Ferran Lluma (12)
20 jun  Michel Saeijs (46)
21 jun  Linda Nonhof (15)
24 jun  Jazmyn Mezey (22), Sven Huisman (21)
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Goed en slecht nieuws voor de selectie

door Redactie

Om maar met het goede nieuws in huis te vallen: het eerste mag komend seizoen ook op het veld uitkomen in de
eerste klasse! De TC had bij het KNKV een wildcard aangevraagd. ALO heeft al 3 seizoenen op rij zeer goed
gepresteerd. Dit seizoen had ALO 1 een voorsprong van maar liefst 5 punten op de nummer 2 uit de poule en zou
vrijwel zeker kampioen zijn geworden. We zijn dan ook heel blij dat de bond ons ook op het veld een plek in de
eerste klasse gunt!

Maar dan het slechte nieuws. Helaas moeten we afscheid nemen van maar liefst 3 van de 4 huidige trainers van de
selectie. We hadden gehoopt dat Marco Swikker bij ALO zou blijven, maar hij werd benaderd door het
Sassenheimse Top om daar het tweede te coachen en trainen. Voor Marco een hele mooie kans, want dit team
speelt reserve Korfbal League. Toch was er twijfel bij Marco, want hij had het erg naar zijn zin bij ALO. Er is
geprobeerd om tot een oplossing te komen waarbij Marco zowel ALO 1 op zondag, als Top 2 op zaterdag zou
kunnen coachen. Het gebrek aan zondagverenigingen in de eerste klasse gooide echter roet in het eten. Het werd
duidelijk dat Marco niet in staat zou zijn een dubbelrol te vervullen. We vinden het ontzettend jammer dat Marco
ons gaat verlaten, al begrijpen we zijn keuze natuurlijk heel goed. We willen hem vanaf deze plek alvast van harte
bedanken voor zijn tomeloze inzet.

Gelukkig gaf Teun Voskamp aan wél te willen blijven, niet als assistent maar als hoofdcoach. Na spoedberaad
binnen de TC en gesprekken met selectie en Teun hebben alle partijen er het volste vertrouwen in dat dit een goede
oplossing is. Teun heeft als assistent-trainer de selectie vorig jaar goed leren kennen en blijk gegeven van
diepgaand korfbalinzicht. Michiel Cornelisse (in het dagelijks leven fysiotherapeut) zal teambegeleider/assistent
worden. Michiel kwam afgelopen jaar van Valto naar ALO om het tekort aan heren in het tweede aan te vullen.

Gijs en Chris hebben om diverse redenen aangegeven geen coach meer te kunnen zijn van het tweede. Dat spijt ons
en hen bijzonder. We willen Gijs en Chris heel erg bedanken voor hun grote inzet de afgelopen 2 jaar.

Vanwege hun vertrek zijn we nu op zoek naar nieuwe trainers voor deze leuke groep jonge spelers. Zie hier de 
vacature. De vacature staat open voor zowel leden van ALO als voor mensen van buiten de vereniging.

Bestuur ALO
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ALO zoekt trainer/coach voor jeugdig tweede

door Redactie

Voor ALO 2 zijn we op zoek naar een trainer/coach die plezier in het spel hoog in het vaandel draagt.

Wij zoeken een trainer/coach die

op dinsdag en donderdag afwisselende trainingen voor de selectie verzorgt (in samenwerking met de
trainers van ALO 1) en de coaching van het 2e team verzorgt.
goed is in het vergroten van het zelfvertrouwen van spelers én het team
goed communiceert met spelers
spelers kan helpen zich korfbaltechnisch te ontwikkelen
leergierig is, d.w.z. vernieuwingen op korfbalgebied volgt en in staat is deze vernieuwingen over te brengen
op de groep
in staat is een wedstrijd te analyseren en op basis daarvan tot verbeterpunten te komen
houdt van de korfbalsport in alle facetten
lange-termijn-visie heeft
met gevoel voor humor lastige situaties kan oplossen
bereid is om maximaal 3 x per seizoen clinics te geven aan de jeugd
affiniteit heeft met de cultuur van ALO

Wij bieden

Een zeer jonge, hoogopgeleide leergierige selectie die teamprestaties belangrijker vindt dan de eigen
prestaties
Veel ruimte voor vernieuwing en groei
Een gezellige vereniging gelegen in een prachtige omgeving (Bosjes van Pex)
Korte lijnen met TC en bestuur

Herken jij jezelf in deze profielschets?

Stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 20 juni een mail met je motivatie en CV naar de Technische
Commissie van ALO tc@alo.nu. Vragen? Bel Sophie Kuijpers (bestuur) 06 15 82 88 92, of Arthur Tjoa (TC) 06 53
54 48 91.

P.S. Een duofunctie behoort tot de mogelijkheden.
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EERSTE CONCEPT-opstellingen A t/m F seizoen 2020 - 2021

door Arthur Tjoa

In de afgelopen periode hebben we als TC vanwege de Coronabeperkingen wat op de achtergrond moeten
opereren, maar zeker niet stil gezeten. Net als in andere jaren is de TC in deze tijd druk bezig geweest met de
ploegsamenstellingen. De planning was om de ploegsamenstellingen halverwege deze maand (juni) bekend te
maken. Omdat gebleken is dat er ondanks alle getroffen zorgvuldigheid toch al de nodige geruchten rond gingen –
soms waar, soms niet waar, en soms een beetje waar – hebben we er in overleg met alle betrokkenen voor gekozen
om voor de jeugd nu al vervroegd het eerste CONCEPT naar buiten te brengen.

Idealiter hadden we dit via aparte bijeenkomsten met groepen jeugdleden en/of ouders op meer persoonlijke wijze
vooraf toegelicht. Die groepsbijeenkomsten zijn op het moment echter lastig te realiseren gezien de thans geldende
beperkingen. In tegenstelling tot andere jaren publiceren we daarom nu eerst de CONCEPT-opstellingen op de
ALO-site en zullen we daarna in geval van vragen individuele gesprekken plannen met kinderen en/of ouders en
indien daar behoefte aan is in kleinere groepjes. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het vriendelijke verzoek om –
indien je/u daar gebruik van wil maken – in eerste instantie contact op te nemen met de jeugdcoördinator van de
leeftijdscategorie waarin je/uw kind komend seizoen bent/is ingedeeld (voor namen zie onderaan dit bericht). Waar
nodig, of in tweede instantie zullen TC-leden aanschuiven in deze gesprekken.

In zijn algemeenheid, de ploegsamenstellingen zijn mede tot stand gekomen met input van de jeugdcoördinatoren
en de trainers. Wellicht in sommige gevallen niet ideaal en ook tegen de zin van individuele mensen, maar wel met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit tot stand gekomen. Hoewel we als TC zijnde – uiteraard (we zijn
tenslotte een sportvereniging) – altijd streven naar meer en beter, denken we binnen de diverse kaders en rekening
houdend met het beschikbare aanbod redelijk geslaagd te zijn in het samenstellen van sportief en sociaal
uitgebalanceerde ploegen.

Verder nog, na de gedwongen stillegging van alle wedstrijden, trainingen en sociale activiteiten zag het er even
somber uit qua spelende jeugdleden voor het komende seizoen. Op dat moment – Coronaeffect – gingen we uit van
in ieder geval 1 jeugdploeg minder en mogelijk zelfs 2 jeugdploegen minder. Nu de diverse maatregelen versoepeld
zijn en stap voor stap het korfbal weer is opgestart, trekt gelukkig ook de belangstelling bij de jeugd weer aan,
zeker bij de allerjongste jeugd. De kans is daarom reëel dat er de komende tijd hier en daar nog een kind aan de
opstelling zal worden toegevoegd.

Op dit moment verwachten we op ongeveer hetzelfde aantal spelende jeugdleden en jeugdploegen uit te komen als
dit seizoen. En wie weet zit er bij de start van het nieuwe seizoen zelfs nog een klein plusje in. We hebben ook nog
ruimte in de diverse teams dus vriendjes of vriendinnetjes kunnen voorlopig gewoon meetrainen. Exacte data zijn
er nog niet maar de bedoeling is om in ieder geval langer door te gaan met de trainingen dan in andere jaren, dus
daar ligt het in ieder geval niet aan. Als daar aanleiding toe is zullen we op een later moment een tweede –
bijgewerkt – CONCEPT  publiceren.

Het overzicht met de trainers en andere praktische informatie volgt later nog. Ditzelfde geldt voor de eerste
CONCEPT-opstellingen van de senioren waar we nog mee bezig zijn.

Overzicht jeugdcoördinatoren:

AB – Mark van Beelen, 06-13846388

CD – Raven Spijkerman, 06-21349478
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EF – Roy Boersma, 06-24143399

Namens de gehele TC en jeugdcoördinatoren,

Arthur Tjoa

 

EERSTE CONCEPT-indeling jeugdploegen seizoen 2020-2021

 Dames Heren
   

ALO A1
1 Naima Shehata Olivier van der Hoeven
2 Philine Knupling Robin Falco
3 Dame voorlopig selectie ALO 2 Trevor Wong
4 Dame voorlopig selectie ALO 2 Tygo Blok

ALO A2
1 Dania Heijdra Cas Koopmans
2 Isa Tjoa Jesse Staal
3 Lara Tjoa Jesse Waindrich
4 Lara Witting Joris de Jager
5 Noura Shehata Julius Heijnen

ALO A3
1 Annabel Hagebeek Charley Wensink
2 Chelsey Sandifort Loek Heintze
3 Danique de Jong Simcha Bremen
4 Delilah kaya Tim van Koert
5 Yanna Roemeling

ALO B1
1 Alessia van Hoevelaak
2 Anna Wakker
3 Linda Nonhof
4 Maira Boshuizen
5 Medea Beritze
6 Noa de Bruin
7 Sanne Deterd
8 Sienna Vermeulen

ALO C1
1 Eva Koolwijk Ferran Lluma
2 Floor Boersma Julian van der Werff
3 Jasmine Bouwens Luca Bonoo
4 Sara Hofman Max van Koert
5 Yfke Posthuma

 
ALO D1
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1 Eva Fuit Bastiaan van Wensveen
2 Sera Klein Bik Withoos
3 Vera Tjoa Diede Schelwald
4 4 dames C1 rouleren in D1 Mees Staal

 
ALO D2

1 Ilse van Gemert Leo Stapel Caraballo
2 Janne westgeest Tommy Oliviera Beckman
3 Lotta Visscher Xander Roos
4 Lotte de Niet
5 Marit van der Deijl
6 Miley Stekelenburg
7 Rosalie Heinen

ALO E1
1 Dorys Delissen Milan Bonoo
2 Renzo van der Kurk
3 Tommy Esser

ALO E2
1 Kyra van der Jagt Arnou Lluma Amat
2 Lise Prins Gerard Lluma Amat

ALO E3
1 Claire Thijssen
2 Larissa Ilic
3 Lois van den Hout
4 Nieke Boersma

ALO F1
1 Lucy van der Jagt Casper Jongejan
2 Suze Prins Ravi Bonoo
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Schrijf je in voor de VALV van 3 juli

door Astrid Bouman

We hebben de Voorjaars Algemene Ledenvergadering noodgedwongen uitgesteld naar 3 juli. En wat we hoopten,
blijkt bewaarheid te worden. Vanaf 1 juli mogen sportkantines weer open! Dat betekent dat we met inachtneming
van de 1,5-mtr-regel de ledenvergadering in het ALOodsje kunnen houden. Maar… het is de vraag of we voldoende
ruimte hebben in de kantine om iedereen die aanwezig wil zijn, een veilige plek te bieden. Daarom vragen we je
om je in te schrijven. Dan kunnen we vooraf een inschatting maken of we alles volgens de regels kunnen doen.
Mocht blijken dat zich meer mensen aanmelden dan we veilig kunnen plaatsen, dan gaan we kijken of we een
livestream organiseren of dat we de hele vergadering online zullen houden. Als het aantal bezoekers uit voorgaande
vergaderingen maatgevend is, dan verwachten we geen problemen bij een vergadering in het ALOodsje.

Belangrijkste doel van deze ledenvergadering is om de begroting voor het komende seizoen te bepalen. De VALV
zal worden voorgezeten door ondergetekende. Een nieuwe voorzitter zal traditiegetrouw in de Najaars Algemene
Ledenvergadering worden gekozen. De volledige agenda wordt uiterlijk 19 juni gemaild naar alle stemgerechtigde
leden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid (per 01-07-2020)

Bij de jeugd hebben zich aangemeld als lid: Diede Schelwald, Larissa Ilic, Dorys Delissen en Claire Thijssen.

Bij de senioren heeft zich aangemeld: Dimitri de Robles.

 

Diede, Larissa, Dorys, Claire en Dimitri, van harte welkom bij HKC ALO.
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Nog 10 producten te koop uit de kantine

door Sander

Beste ALO Vrienden,

Wie helpt ALO, en vult daarmee zijn eigen koelkast door onderstaande producten van ALO over te nemen. Diverse
ALO-leden gingen je al voor dus aarzel niet en stuur een mail naar kc@alo.nu om je bestelling door te geven. Op =
Op en wie het eerste komt wie het eerste maalt… dus twijfel niet en geniet dit weekend al van een lekker ALO-
drankje in je tuin of op je balkon.

Het aanbod is al volgt:

Artikel Eenheid  Beschikbaar  Excl. Statiegeld  Incl. Statiegeld
Cola Regular Krat 24 flesjes 3  €                   15,00  €                   18,90
Cola Zero Krat 24 flesjes 2  €                   15,00  €                   18,90
Sinas Krat 24 flesjes 1  €                   15,00  €                   18,90
Cassis Krat 24 flesjes 2  €                   15,00  €                   18,90
Lipton Lemon per fles 22  €                     

1,00
 €                     1,00

Lipton Peach per fles 15  €                     
1,00

 €                     1,00

Lipton Green per fles 23  €                     
1,00

 €                     1,00

Heineken Krat 24 flesjes 11  €                   16,00  €                   18,90
Palm Krat 24 flesjes 1  €                   20,00  €                   23,90
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