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Van de redactie

door Redactie

En alweer goed nieuws deze week. Niet alleen algemeen, de versoepelingen die op stapel stonden voor 1 juli gaan
door (en zijn gisteren dus ingegaan), maar ook voor ALO in het bijzonder, want de TC maakt bekend dat ALO 2
een wildcard krijgt voor de nipt verloren gegane 2e klasse in de zaal. Dat eerste heeft natuurlijk ook allerlei grote
voordelen voor ons, ALO-ers, al was het alleen maar omdat de geplande oefenwedstrijden eind augustus gewoon
door kunnen gaan. Maar ook op de kortere termijn is er weer veel mogelijk, bijvoorbeeld kantinegewijs, zie hier de
concrete veranderingen.

(Verder) deze week

Wat betekent de versoepeling van 1 juli van de Coronaregels voor ALO?
TC-nieuws i: informatie, updates, oproepen en enkele vacatures…
TC-nieuws ii: Oefenwedstrijden voorbereiding nieuwe seizoen

Agenda

 Juli
 3 jul  vr  20:00 u VALV

 

Hopelijk tot snel weer op ons veld,

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

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

13 jul  Manon vd Schilde (32)
14 jul  Kees Pouwiel (73), Ineke Meijer (64)
15 jul  Emily Claassen (24), Julius Heinen (15)
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Wat betekent de versoepeling van de Coronaregels voor ALO?

door Redactie

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft meegekregen, zijn de Coronaregels per 1 juli behoorlijk versoepeld. Het komt er
vooral op neer dat we (conform het verzoek van premier Rutte) de 1,5-metermaatregel blijven hanteren. Sporten
kan gelukkig weer normaal voor alle leeftijdsgroepen :-). We sommen hieronder op wat deze veranderingen voor
ALO betekenen:

Per 1 juli mogen alle leeftijdsgroepen normaal spelcontact hebben
Voor en na afloop van het sporten moeten sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te
houden, ook in kleedkamers en kantines
Tot de zomerstop mogen de kleedkamers gebruikt worden om naar de wc te gaan en om om te kleden,
douchen mag weer na de zomervakantie
Toeschouwers zijn weer toegestaan, mits iedereen de 1,5-metermaatregel in acht neemt
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan

De kantine mag weer open

Vanaf 1 juli mogen het terras en de kantine weer open. Zowel in de kantine als op het terras zijn ZITPLAATSEN
VERPLICHT.

Ook in de kantine en op het terras moeten we 1,5 meter afstand houden. Dit geldt niet voor mensen uit een
gezamenlijk huishouden en groepen mensen onder de 18 jaar.
Een reservering met een gezondheidscheck is NIET nodig, omdat wij minder dan 100 zitplaatsen in de
kantine hebben.
Wij vragen onze leden voorlopig alleen de kantine te betreden om naar de wc te gaan of om een
drankje/hapje te halen en dit buiten te nuttigen. Stoelen van de kantine mogen van binnen naar buiten
worden gehaald.

We hopen dat iedereen zijn best zal doen om zich aan bovenstaande regels te houden.

Namens het bestuur
Astrid Bouman
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TC Nieuws

door Arthur Tjoa

Deze week weer de nodige informatie, updates, oproepen en enkele vacatures. In willekeurige volgorde:

Op de oproep voor de schotklok-bemensing hebben we een 3-tal reacties ontvangen. Hartstikke
mooi natuurlijk. Maar om de last een beetje te spreiden hebben we nog 4 à 5 mensen extra nodig.
Dus wil je ALO 1 supporteren en je tegelijkertijd ook nog nuttig maken, meld je dan svp even aan.
Na de wildcard voor ALO 1 op het veld is ook de wild card voor ALO 2 in de zaal gehonoreerd. Er
kwam nog een plekje vrij in de 2e klasse waardoor ALO 2 komend seizoen zowel veld als zaal 2e

klasse speelt.
De competitie indeling heeft bij het KNKV door alle Coronaperikelen wel wat vertraging
opgeleverd. Concreet betekent dit dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is tav de speeldag
(zaterdag/zondag) voor ALO 1 en 2 op het veld (in de zaal wel, volledig zaterdag). We zullen nog
even geduld moeten hebben.
De voorlopige selectie staat nog steeds open voor potentiële toetreders (bij de heren eigenlijk zelfs
wel erg gewenst nog). Heb je belangstelling, laat het de TC dan weten.
Met de invulling van de vacature van trainer ALO 2 zijn we nog druk bezig. Belangstellenden
(intern en extern) kunnen nog steeds contact opnemen met de TC.
Vacature wedstrijdsecretaris (of duo) bij ABC staat nog open, zie eerdere beschrijving met de
werkzaamheden. Voor meer info kun je contact opnemen met de TC.
Het voorlopige overzicht met oefenwedstrijden is afgelopen weekend gepubliceerd. Op dit moment
verder geen wijzigingen of aanvullingen. Wel kun je je nog opgeven om 1 (of meer) van de nog
openstaande wedstrijden te fluiten. Heel graag zelfs …
Concept-overzicht trainers en trainingschema nieuwe seizoen volgt nog. Met de bezetting van de
trainers van de jeugdploegen zijn we (met name dan de jeugdcoördinatoren) vrij ver gevorderd. Het
merendeel van de ploegen is ingevuld. Hier en daar zijn we met de laatste afronding bezig, maar nog
wel 1 (breedtesport) team geheel zonder train(st)er. Heb je nog zin en tijd om hier wat in te doen,
laat het ons dan svp weten.
Zolang er trainers beschikbaar zijn en zolang er voldoende animo is, wordt er de komende tijd nog
gewoon doorgetraind. Vriendjes en vriendinnetjes zijn daarbij welkom om 1 of meerdere keren
vrijblijvend mee te trainen.

Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen voor bovenstaande zaken: tc@alo.nu

 (17)
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Oefenwedstrijden voorbereiding nieuwe seizoen

door Arthur Tjoa

Goed nieuws, zoals door het kabinet deze week aangekondigd mogen er vanaf 1 juli weer wedstrijden worden
gespeeld (incl. publiek en ook kantine mag weer open, zij het met enkele restricties zoals de 1,5 m). Voor de
voorbereiding op het nieuwe seizoen betekent dit vooral dat de reeds vastgelegde oefenwedstrijden definitief
doorgang kunnen vinden.

Bij deze – graag vast noteren in de agenda’s – alvast het voorlopige overzicht per heden:

Dag Datum Wedstrijd Tijd Scheidsrechters
    
Zat 22-aug ALO B1 – DUNAS B2 nnb ALO – ??
Zat 22-aug ALO A1 – DUNAS A1 nnb ALO – ??

Zon 23-aug toernooi Benecup,
Hoboken (Antwerpen)

nnb

Zon 23-aug toernooi Benecup,
Hoboken (Antwerpen)

nnb

Din 25-aug DES 2 – ALO 2 19.30 uur
Din 25-aug DES 1 – ALO 1 20.45 uur

Zat 29-aug ALO D2 – Achilles D2 9.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO D1 – HKV/OE D1 10.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug Achilles E2 – ALO E2 10.00 uur
Zat 29-aug Achilles E4 – ALO E3 10.00 uur
Zat 29-aug HKV/OE F1 – ALO F1 10.00 uur
Zat 29-aug ALO C1 – HKV/OE C1 11.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug HKV/OE E1 – ALO E1 11.00 uur
Zat 29-aug ALO A2 – Haarlem A1 12.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO B1 – Achilles B2 13.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO 2 – Die Haghe 2 14.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO 1 – Die Haghe 1 15.30 uur Bas van der Meijden
Zat 29-aug ALO A3 – Die Haghe

A2
17.00 uur ALO – ??

Zat 29-aug HKV/OE A2 – ALO A1 nnb

Zon 30-aug Achilles 5 – ALO 3 nnb
Zon 30-aug HKV/OE 5 – ALO 5 nnb
Zon 30-aug HKV/OE 6 – ALO 6 nnb

Din 1-sep Phoenix 2 – ALO 2 19.30 uur
Din 1-sep Phoenix 1 – ALO 1 20.45 uur

Woe 2-sep KVS A2 – ALO A3 nnb
Woe 2-sep ALO 3 – Nikantes 1 19.30 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO 4 – Nikantes 2 20.45 uur ALO – ??
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Met dank aan Colinda Roling die weer het merendeel van de wedstrijden heeft geregeld.

Verdere opmerkingen:

ALO A2, C1, D2, E2 en E3 spelen op een trainingsavond nog een oefenwedstrijd tegen DUNAS ( nieuwe
combi Dubbel Zes en Futura)
ALO D1 en F1 spelen op een trainingsavond nog een oefenwedstrijd tegen Achilles.
Alle jeugdploegen spelen daarmee allemaal in ieder geval 2 oefenwedstrijden.
Bij zowel de jeugd als bij de senioren kunnen aan deze lijst nog extra wedstrijden worden toegevoegd.
Eerste competitieronde = weekend van 5 en 6 september.
We spelen veel thuiswedstrijden – vooral op zaterdag 29 augustus (tussen 9.00 uur en 18.30 uur achter
elkaar wedstrijden) – dus dan veel kantinebezetting en ook veel scheidsrechters benodigd. Overal waar in
kolom scheidsrechters ‘ALO – ??’ staat zoeken we dus nog een fluitist (11x dus nog). Zou je wel 1 of meer
wedstrijden willen fluiten laat het dan de TC svp weten.

Eventuele vragen, opmerkingen, of opgeven voor scheidsrechter, mail dan svp naar: tc@alo.nu.
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