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Van de redactie

door Redactie

Het is natuurlijk ongelofelijk gaaf dat ALO 1 zowel op het veld als in de zaal eerste klasse mag gaan spelen. Het
grootste verschil met de tweede klasse (in de zaal) is dat er met behulp van een schotklok gespeeld wordt, wat het
spelletje toch wel principieel anders maakt. Een uitdaging voor trainers en selectie, maar ook voor ons, supporters,
want dat betekent dat er een hele jurytafel moet staan naast iedere wedstrijd met bijbehorende bezetting
gerekruteerd uit ALO-leden. De TC doet een oproep…

En dát er weer competitiewedstrijden gespeeld kunnen gaan worden werd gisteren duidelijk tijdens de (hopelijk)
laatste persco van de familie OMT. Irma c.s. maakten duidelijk dat er, vanaf 1 juli al, weer echte wedstrijden
georganiseerd mogen worden waarin geen anderhalve(meter) maatregelen genomen hoeven worden, dus: gas op
die lolly! Alleen het publiek moet nog blijven opletten, ik begreep zelfs met aanmoedigen en juichen. Voor ons
korfballers misschien wat laat om dit seizoen nog te redden, maar het idee alleen al is fijn, al was het maar voor
onze cricketende buren, en wellicht is er nog iets mogelijk bij ALO voor de vakantie…

Verder deze week

Vorige week opperde ik n.a.v. de beschrijving van Martijn over de historische opening van ons huidige
complex in Pex dat het leuk zou zijn enige visuele indrukken te krijgen van de daarin gemelde vorige
locatie van ALO, Meer en Bosch, en zie… op mijn wenken bediend
Afgelopen week viel er weer eens een schrijven van de organisatoren van de Haagse Korfbaldagen op de
digitale mat. Hierin natuurlijk veel nieuws over de HKD maar ook een prachtig in memoriam van Sybe, die
ook in deze organisatie zeer actief was. Reden te meer om even doorheen te bladeren: 
https://www.haagsekorfbaldagen.nl/magazines
TC-nieuws i: Op zoek naar een ABC-wedstrijdsecretaris voor komend seizoen
TC-nieuws ii: ALO 1 speelt komend seizoen 1e klasse, gevolg in de zaal: schotklok. Om dit in goede banen
te leiden zijn er bedieners en juryleden(!) nodig…
De ledenadministratie meldt: Goede bekende (Jisse) terug van weggeweest
Vergeet je niet in te schrijven voor de VALV van 3 juli; Dat kan nog tot morgen (vrijdag de 26e)

Agenda

 Juli
 3 jul  vr  20:00 u VALV (inschrijven)

 

Hopelijk tot snel weer op ons veld,

Pim
redactie@alo.nu

 (0)
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https://www.alo.nu/2020/tc/schotklok-en-benodigde-bemensing/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/wanneer-kwam-alo-eigenlijk-naar-de-bosjes-van-pex/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/wanneer-kwam-alo-eigenlijk-naar-de-bosjes-van-pex/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/plaatjes-van-het-alo-terrein-achter-meer-en-bosch/
https://www.haagsekorfbaldagen.nl/magazines
https://www.alo.nu/2020/tc/wedstrijd-secretariaat-komend-seizoen/
https://www.alo.nu/2020/tc/schotklok-en-benodigde-bemensing/
https://www.alo.nu/2020/webcie/van-de-ledenadministratie-47/
https://www.alo.nu/2020/bestuur/valv-3-juli-vergeet-je-niet-in-te-schrijven/
https://www.alo.nu/2020/nieuws/schrijf-je-in-voor-de-valv-van-3-juli/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqhiSq1WDVRTqHrvy90gSftKeEpoMPKGJt2mQ9pvpAjir-6g/viewform
mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

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

  Juli
1 jul  Roy Boersma (34)
2 jul  Gijs-Jan Meijer (74), Bik Withoos (11)
3 jul  Cas Koopmans (16)
7 jul  Yvette Schmale (56)
8 jul  Misja Stoffels (43)

 

 (290)
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Wedstrijdsecretariaat komend seizoen

door Arthur Tjoa

Het wedstrijdsecretariaat is de laatste jaren gesplitst in senioren, ABC en DEF. Stand van zaken voor komend
seizoen:

Senioren: Sarissa plakt er nog een jaartje aan vast!
Hetzelfde geldt voor Nicolette bij de DEF!
Bij de ABC hebben we nog wel een vacature. Colinda blijft komend seizoen nog wel de oefenwedstrijden
organiseren (eerste voorlopige overzicht met de oefenwedstrijden voor eind augustus/begin september volgt
binnenkort op de site) maar gaat dus wel het wedstrijdsecretariaat van de ABC afstoten.

We zijn daarom op zoek naar 1 iemand (of duo) die deze functie wil vervullen. Bij de ABC hebben we komend jaar
in totaal 5 teams (3 A-teams, 1 B-teams en 1 C-team) dus op zich best te doen. De belangrijkste taken:

1. Het verwerken van de via de mail binnengekomen afschrijvingen (en vervangers) in de opstellingen. Nb: de
opstellingen zelf op de ALO-site gaan vrijwel geheel geautomatiseerd.

2. Het regelen van invallers (soms ‘last minute’). Spelregels hiervoor in overleg met de TC.
3. Af en toe verschuiven van wedstrijden (in overleg met trainers en tegenpartij).

Graag reacties naar: tc@alo.nu

 (39)
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Schotklok en benodigde bemensing

door Arthur Tjoa

Zoals inmiddels bekend speelt ALO 1 komend seizoen zowel veld als zaal in de eerste klasse. In die gehele
veldkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld maar in de zaal krijgt ook ALO 1 hier dus mee te maken.
En daar komt best nog wel het eea bij kijken:

Voor de wedstrijden met een schotklok namelijk moet een reguliere personele bezetting van een jurytafel zijn, die
bestaat uit:

1)    Jury voorzitter – ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel en fungeert als aanspreekpunt
voor de scheidsrechter, dus o.a. bij wissels en time-outs. Voor de juryvoorzitter is het certificaat “KNKV-jurylid”
vereist. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV.

2)    Schotklokbediener – draagt zorg voor de juiste en adequate bediening van de schotklok.

3)    Tijd- en scorewaarnemer – draagt zorg voor een juiste weergave van de tijd en scorebord.

Bovengenoemde functionarissen zijn officieel onderdeel van de voorwaarden rondom de wedstrijden. Zonder deze
functionarissen kan de wedstrijd dus niet doorgaan! De juryvoorzitter moet daarbij gecertificeerd zijn (cursus
eenmaal een avond op externe locatie, waarschijnlijk 1e helft oktober). Om de scholing te volgen moet men lid zijn
van het KNKV.

De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet gecertificeerd te zijn. Het bestuderen van het cursusmateriaal
wordt wel aanbevolen. Eventueel mogen ook de speaker en de statisticus nog plaatsnemen aan de jurytafel. Meer
info over de gehele regeling is ook terug te vinden op de website van het KNKV.

Kortom, hulp nodig

Wat zoeken we? Uiteindelijk gaat het om 7 thuiswedstrijden in de zaal. Om back-up te hebben in geval van
verhindering en om de last een beetje te spreiden zoeken we minimaal 2 juryvoorzitters (die dus ook bereid zijn om
het certificaat te behalen), 2 à 3 schotklokbedieners en tijd- & score-waarnemers en 2 à 3 vaste omroepers.

Reacties graag naar tc@alo.nu (graag daarbij vermelden hoeveel wedstrijden je ongeveer zou willen doen en voor
welke functie)

 (53)
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid (per 01-07-2020)

Bij de senioren heeft zich aangemeld: Jisse van Dortmont.

Jisse, van harte welkom bij HKC ALO.

 (19)
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Plaatjes van het ALO-terrein achter Meer en Bosch

door Martijn van Wensveen

U vraagt .. wij draaien. Pim wilde wel eens wat plaatjes van het terrein bij Meer en Bosch zien. Nou die heb ik wel
hoor!

Laat ik beginnen met te vertellen dat we er 2 perioden speelden: tijdens de oorlog 1942/43 tot 1943 en na de oorlog
1949-1954. Geen heel lange tijd dus. Maar mij is nog niet heel duidelijk of we nu op hetzelfde veld speelden.

De eerste 2 foto’s zijn uit 1942. De wedstrijd ALO – VADA. Het is een wedstrijd die gespeeld werd op 6 sept.
1942. VADA was een vereniging uit Wageningen, dus wat de directe aanleiding was is mij nog niet helemaal
duidelijk. Wat wel leuk is dat de huizen op de achtergrond goed terug te vinden zijn. Het zijn de huizen op de
Duinlaan, nummers 133 – 141.

Kortom, we staan ongeveer in de midden van de later aangelegde Machiel Vrijenhoeklaan!
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Personen herkennen is wat lastiger. De foto’s zijn niet heel scherp. Maar op de laatste foto, helemaal links staat
Henny van der Jagt. Broer Gerrit is de 2e van rechts.

Meer foto’s van het veld uit deze periode heb ik niet helaas. In 1943 werd er een tankgracht gegraven, waardoor
we weg moesten. Er volgde een paar jaar zwerven. In 1947 belandde ALO op het Stokroosveld. Toen er gedeelten
bebouwd werden, moesten we 2 jaar later al weer vertrekken.
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In 1949 hoopten we een, met de terugkomst bij Meer en Bosch, langere tijd honkvast te kunnen blijven. We gingen
zelfs een echte clubtent bouwen!
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De foto linksboven hoort er niet bij. Maar is zeker de moeite waard! Ik vermoed dat het de wedstrijdtafel is tijdens
een befaamde ALO-dag. Bekijk die oude telefoon eens (beetje inzoomen) ! Deze clubtent stond denk ik in de buurt
van de huidige vogelopvang De Wulp. Op een enkele foto is de Boerderij Meer en Bosch, nu taverne, te herkennen.

Na de bouw werd er iets officieel geopend. Of het veld én clubtent was is mij niet duidelijk. Ik moet eens in de
kranten en zo duiken! Misschien voor volgende keer. De datum zou 25 feb. 1949 geweest zijn.
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De vader van Frans Graatsma (Jan) geeft een toespraak en Stien Schmidt-Hinzler mag ook nu al de
openingshandelingen doen.

Wat ik uit deze foto’s niet precies kan halen is of de clubtent misschien niet direct aan het veld lag en we toch op
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dezelfde plaats speelden als in de oorlog. De beschrijving van de ligging van het veld was: naast Meer en Bos aan
de Kijkduinsestraat, 1e weg voorbij Meer en Bos inslaan.

Ten slotte nog een laatste foto van Meer en Bosch. Deze foto komt van Jos Coeland en is waarschijnlijk genomen
begin jaren ’50.

Weer een mooie ALO-vlag. Ik heb over deze foto het volgende kunnen noteren:

Vanuit Meer en Bosch kijken we richting:

Duinlaan achter het veld bij de verhoging
Eindigt links bij een groot gebouw. Dit is de hoek met de Kijkduinse straat
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De Kijkduinsestraat loopt schuin rechts richting zee en badhotel (achter de vlaggenstok met de de ALO vlag
De drie woningen met puntdaken rechts van de ALO vlag liggen aan de Katwijkselaan

Dit is waar later de Machiel Vrijenhoeklaan is aangelegd. In de buurt van de huidige Heliotrooplaan en de
Narcislaan.

Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu
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