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Van de redactie

door Redactie

Na alle gecancelde evenementen en festivals dit jaar zat deze er ook al de hele tijd aan te komen, maar daarom niet
minder triest: Het vermaarde en oergezellige ALO-kamp is met pijn in het hart voor dit jaar geannuleerd. Dat was
al even bekend, maar deze week ook officieel op de site. Wat wel lijkt door te gaan komend seizoen is de
(veld)kompetitie. In welke vorm dat zal plaatsvinden, met of zonder publiek en vanaf wanneer is vooralsnog
onduidelijk, maar met welke ALO-ploegen is nu i.i.g. wel bekend.

Onze TC heeft, na het bekendmaken vorige week van de jeugdopstellingen, deze week de CONCEPT-opstellingen
van de seniorenploegen gepubliceerd. Er zullen voor de meesten weinig verrassingen zijn, maar door het wegvallen
van anderhalve ploeg (slik) zijn er toch wel wat verschuivingen. Gelukkig zijn er ook (weer) mensen aan komen
waaien, dus het resultaat is een doorwrocht gelegde puzzel resulterend in 6 seniorenploegen, die de competitie aan
kunnen gaan.

Verder deze week

ALO heeft in de loop der jaren op verschillende terreinen in Den Haag gespeeld (hoor ik daar iemand boer
Boonstoppel roepen?). In 1954 is ALO neergestreken op het huidige terrein in de Bosjes van Pex. Biograaf
Martijn geeft een impressie van de feestelijke opening van het toen nog vrij kale complex. Dit leuke relaas
maakte me overigens ook nieuwsgierig naar plaatjes van het ALO-terrein achter Meer en Bos, waar ALO
voordien speelde, zoals uit een van de krantenartikelen blijkt…
Van de ledenadministratie: Welkom Sandra Rinck…
…en misschien was je het vergeten: Je kunt je nog inschrijven voor de Voorjaars Algemene
LedenVergadering

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:

 Juno
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)
30 jun  Patrick klein (43), Sarissa vd Velden (26), Rikelme Reyes (15)

  Juli
1 jul  Roy Boersma (34)
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KAMPNIEUWS

door lakem006

Beste ouder/deelnemer,

Zoals eerder afgesproken hebben we ruim een maand van tevoren een definitieve keuze gemaakt over het wel/niet
doorgaan van ALO kamp 2020. Er is besloten dat kamp dit jaar NIET doorgaat.

We hebben lang gewacht en gekeken naar opties, het kamphuis kwam nog met ideeën en we wilden wachten op de
uitkomst van de lobby van de scouting. Helaas is de conclusie dat een kamp op geen enkele praktische wijze is in te
vullen, zonder dusdanig veel in te boeten op plezier dat het geen zin meer heeft. De keuze is uitvoerig besproken
met het bestuur, maar we zagen geen andere optie.

Het is ons plan om in het weekend van 18+19 juli vervangende activiteiten te gaan plannen. Welke vorm dit krijgt,
proberen we zo snel mogelijk te delen. Mogelijk moeten we de groepen splitsen om max aantal deelnemers per dag
te verdelen, of kijken we naar een splitsing op de dagen zelf. Wat we ook doen, we proberen natuurlijk een kleine
pleister op de wonde te plakken.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen deze verzonden worden naar kampcie@alo.nu.

Hartelijke groet,
de kampleiding
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EERSTE CONCEPT-opstellingen senioren seizoen 2020 - 2021

door Arthur Tjoa

Een kleine 2 weken geleden (4 juni) hebben we de eerste conceptopstellingen bij de jeugd gepubliceerd. Zoals in de
toelichting te lezen viel hadden we bij de jeugd te maken met een beperkt Corona-effect, maar ook dat sinds de
versoepeling van de maatregelen nieuwe ledenaanwas weer aantrekt. Verwachting is nog steeds dat we aan het
begin van de competitie op ongeveer hetzelfde aantal spelende jeugdleden uitkomen als voor Corona (en mogelijk
zelfs nog een klein plusje). Voorlopig is er ook nog gewoon de mogelijkheid om door te trainen (of mee te trainen
door vriendjes en vriendinnetjes).

Bij de senioren is er op dit moment nog wel sprake van een duidelijke min (om uiteenlopende redenen, dus zeker
niet alleen het Corona-effect). Gelukkig hebben we recent nog wel enkele nieuwe (of terugkerende) leden mogen
verwelkomen. Maar al met al starten we het komende seizoen met 1 seniorenploeg minder (het huidige 6e is komen
te vervallen) en zullen we er nog even flink aan moeten trekken om weer terug te komen op hetzelfde aantal
spelende leden als voor Corona.

Ook komend seizoen gaan we in de definitieve selectie van ALO 1 en 2 uit van het spelen met in totaal 10 dames
en 10 heren. In de voorlopige selectie van ALO 1, 2 staan op dit moment meer dan 10 dames hetgeen betekent dat
de definitieve indeling op basis van selectie tot stand zal komen. Bij de heren staan we op dit moment op 9, hetgeen
betekent dat er sowieso nog ruimte is voor 1 heer. Mochten we op meer dan 10 heren uit komen dan zal ook hier
geselecteerd worden. Voor de duidelijkheid, zowel bij de heren als bij de dames houden we voorlopig nog de
mogelijkheid tot extra toetreders open. Bij interesse graag contact opnemen met de TC (zie mailadres onderaan).
We zullen dit dan vervolgens in overleg met de trainers bekijken.

Zoals vorige week gemeld zal ALO 1 komend seizoen, net als in de zaal, ook op het veld in de 1e klasse uit gaan
komen. Over de speeldag (zaterdag/zondag) zijn we nog in gesprek met het KNKV. Duidelijkheid hierover
verwachten we op korte termijn.

Afgelopen weken heeft er al veel afstemming plaats gevonden binnen de seniorenploegen en/of individueel. Ook
gezien de thans nog geldende restricties op het ALO-terrein zullen we dit jaar daarom in principe geen aparte
bijeenkomst op ALO organiseren om dit eerste concept toe te lichten. Uiteraard is de TC wel beschikbaar om op
individuele basis met mensen in gesprek te gaan mocht daar behoefte aan zijn.

Dan nog even het volgende KNKV besluit, van belang voor de ploegen ALO 5 en 6:

“Een gemengde ploeg bestaat normaliter uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag komend seizoen
bij wijze van experiment in het breedtekorfbal worden losgelaten, indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het
twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster
in dezelfde wedstrijd altijd als dame of heer blijft spelen. Dit experiment is van toepassing op het competitieseizoen
2020-2021 en zal tussen 1 mei 2021 en 1 juni 2021 geëvalueerd worden. Dit besluit treedt in werking op 1 juli
2020”.

De komende weken volgt nog het overzicht met (jeugd)trainers en de nodige andere praktische informatie. Plus ook
een aantal oproepen voor de invulling van thans nog openstaande vacatures, trainers/coaches maar ook enkele meer
ondersteunende functies.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu.
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EERSTE CONCEPT-indeling seniorenploegen seizoen 2020-2021

voorlopige selectie ALO 1, 2
1 Anouk van der Meijden Casper Kuijpers
2 Elise Heerema Colin Roelink
3 Isabel Spek Dimitry de Robles
4 Isabella Adrah Paul Meijer
5 Jisse van Dortmont Pim de Jager
6 Laurine Kuijpers Raven Spijkerman
7 Lucie Spek Roy Weidmann
8 Megan Valkenburg Sven Kuijpers
9 Myrthe Booij Tomáz Matteo Osorio Lobato
10 Naima Shehata nnb
11 Sabine de Coninck
12 Sandra Rinck
13 sanne van Schaik
14 Sylene mezey

ALO 3 (zondagploeg)

1 Angela Baas David Meijer
2 Maaike Huijsing Elmer Tiebackx
3 Nienke Huijsing Flemming van de Graaf
4 Sanne Prins Martijn Meijer
5 Michel Saeijs

ALO 4 (zaterdagploeg)

1 Nienke Gerlofsma Arjan de Vries
2 Marit van Mechelen Bas Henneken
3 Paulien Kroonenburg Koen Oexman
4 Sophie Kuijpers Mark van Beelen
5 Tara Hoeffnagel Tim van den Akker

ALO 5 (zondagploeg)

1 Blijke Kroezen Arlo van Holstein
2 Elisa Struijs Bas van Gennip
3 Ikelien Regter Marcel Lakeman
4 Maaike Mevius Owen van de Schilde
5 Simon Adema
6 Tom Spek
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ALO 6 (zondagploeg)

1 Jennifer Weijman Ben Hoedt
2 Marije van Prooijen Dennis Marcus
3 Sarissa van der Velden Freek van der Heiden
4 Séverine Herschel Martijn van Wensveen
5 Tinke Weenink Patrick ter Hoorn
6 Tim Zonruiter
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VALV 3 juli: Vergeet je niet in te schrijven

door Redactie

Zoals vorige week al gemeld: 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 senioren heeft zich aangemeld: Sandra Rinck.

Sandra, van harte welkom bij HKC ALO.

 (48)

_______________________________________________

                                   10 / 20



Jaargang 83 nr. 41
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Wanneer kwam ALO eigenlijk naar de Bosjes van Pex?

door Martijn van Wensveen

Het was Gijs Jan die mij vroeg: Wanneer was ALO ook al weer precies naar de Bosjes van Pex gekomen? Of ik dat
nog ergens kon vinden. Het antwoord was simpel: 1954. Dat dacht hij zelf ook al, maar dat is natuurlijk nog niet
heel precies. Ik wilde zelf een datum kunnen geven.

Hierbij het resultaat:

In de notulen van de JAV in juni 1954 staat dat we gaan verhuizen. We zullen daarna wel al wat activiteiten op het
nieuwe veld hebben gedaan. Maar op 21 nov. 1954 is de officiële opening, getuige de volgende 2 krantenartikelen:
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De latere ere-voorzitter Theo de Graaf was voorzitter. Het leuke is dat ik ook een hele fotoserie heb van de opening
van het veld. We volgen het 2e krantenartikel:

mevr. C.C. Schmidt-Hinler knipt het lint door:
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De vraag is natuurlijk of jullie nog iemand herkennen? Stien Schmidt-Hinzler is makkelijk. Zij heeft de schaar en
het lint vast. Rechts met de lange jas is Theo de Graaf. Frans Hinzler (man van Stien) staat links (met hoed). Maar
daarna wordt het lastiger …

2 personen kan ik nog wel noemen: Jos Coeland en Frans Graatsma! Jos staat achter Stien. Tweede persoon schuin
links naar boven. Frans staat helemaal rechts achter de twee heren met hoed. Volgens mij was Gijs Jan nog niet lid?
Maar zou Eric van der Jagt er niet zijn geweest?
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Terug naar het artikel. De volgende handeling was het verzamelen rond de vlaggenmast voor de speech van de
voorzitter:
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Beetje vreemd … nu pas komt Reny Overduin de vlag hijsen, maar op de vorige plaatjes hangt hij al! Maar goed:
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En dan volgen een aantal belangrijke mensen:

                                   16 / 20

https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Doos-133-_20190511_0071.jpg


Jaargang 83 nr. 41
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 

                                   17 / 20

https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Doos-133-_20190511_0076.jpg
https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Doos-133-_20190511_0086.jpg


Jaargang 83 nr. 41
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 

De heren Duns (KNKV), Van Koert (HKB), Slothouber (IJsvereniging) en de voorzitters van Achilles, Phoenix
(toen nog Den Haag) en Ready. Alleen heb ik geen idee wie wie is. Weet iemand meer?

Wat niet in de krant stond was het aanbieden van het ABC-bord:
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Links: Joke Trumpi (met bord), Cobie Banda, Frits Andriessen en zou in het midden achterin Eric van der Jagt
staan?

Rechts: Joke Trumpi (met bord), Frits Andriessen (met vlag), Eva Dam, Frans Veldhuizen, René Maquelin
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu
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